
Múlt héten szerdán délután Szovátán, a Petőfi parkban felavat-
ták a Via Transilvanica tematikus turisztikai útvonal Maros me-
gyén áthaladó szakaszát. Az út kijelölését a 2000-ben
Báránykőn (Borgóprund község – Beszterce-Naszód megye)
létrejött Tăşuleasa Social civil szervezet vállalta. A 2018-ban
Gyulafehérváron – Románia egyesülésének 100. évfordulója al-
kalmából – elindított projekt célja 950 km, nagyrészt gyalog és
kerékpárral végigjárható útvonal kijelölése, amely Drobeta
Turnu Severintől, az ókori rómaiak által tervezett, Damaszkuszi
Apollodórosz építette egykori Duna-hídjától a bukovinai Putna

ortodox kolostorig halad tíz megyén át. Az útvonalból eddig min-
tegy 400 km készült el, ebből 160 km Maros megyét is érinti. 

A Szovátán tartott nagyszabású, nyílt téren, profin megszervezett zárt-
körű rendezvényre az egyesület a sajtó képviselőin kívül mások mellett
azokat hívta meg, akik hozzájárultak a terv kivitelezéséhez. Megyénkben
15 közigazgatási egység járult hozzá, hogy a területét átszelje a kijelölt
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Vajda György

Kivizsgálást kér 
az Active Watch 
szervezet az úzvölgyi
dossziét lezáró
ügyész ellen
Az egyesület azt követően fogalmazta
meg álláspontját, hogy a Hotnews.ro
portál pénteken ismertette azt a ren-
deletet, amellyel a mojnesti bíróság
melletti ügyészség ügyésze vádeme-
lés nélkül lezárta februárban a nyo-
mozást az úzvölgyi katonatemetőnél
tavaly június 6-án történt erőszakos
cselekmények ügyében. 
____________3.
A koronavírust kell
nyomon követni,
nem az embereket 
Fontos szerep juthat az okostelefo-
noknak a koronavírus elleni küzde-
lemben, a kontaktkövető applikációk
kapcsán azonban számos adatvé-
delmi kérdés is felmerül – olvasható
az EP honlapján.
____________7.
A csapatok döntik
el a bajnoki 
rendszert
Közzétette a 2020-21-es bajnoki
idényben az A1 osztályban részt vevő
csapatok mezőnyét a Román Röplab-
daszövetség.
____________8.
Már nem Miklós
Edit a síszövetség
elnöke
Visszahívta a Magyar Síszövetség
csütörtöki küldöttgyűlése a szervezet
elnökét, Miklós Editet és az elnöksé-
gét. A küldöttgyűlés annak ellenére
döntött így, hogy előtte elsöprő több-
séggel elfogadta az elnökség szakmai
beszámolóját.
____________10.(Folytatás a 6. oldalon)

Andrew James Noble angol nagykövet betonba önti a jelzőoszlopot Fotó: Nagy Tibor

Az autonómia 
brüsszeli dialektusa

Olvasónk érdeklődött a napokban a nemzeti régiókért zajló euró-
pai kezdeményezésről, amely székely petíció néven is ismertté vált.
Az ügy újabb fejleményei, hogy folytatódik az aláírásgyűjtés, a na-
pokban derült ki az is, hogy egy jól ismert álomgyári sztárt is igye-
keznek megnyerni a kezdeményezés támogatására.

Az ügy arra irányul, hogy az Európai Bizottságot felkérjék, alkos-
son olyan szabályt, amely lehetővé teszi a célzott uniós alapokra való
pályázást azoknak a régióknak, melyeket őshonos kisebbségek lak-
nak. Ehhez legalább hét uniós tagállamból kell összegyűlnie egymil-
lió aláírásnak. A millió már megvan, de még nem a szükséges számú
országból. Ezért folytatódik a kampány, mellyel már azt célozzák,
hogy nem egy-, hanem kétmillió szignót tegyenek le a bizottság asz-
talára. Ambíciós cél, de ha figyelembe vesszük, hogy korábban a mil-
liós határ elérése sem látszott valószínűnek, mégis sikerült, ez sem
lehetetlen. És nem is mellékes, mert minél több a támogató, annál
jobban jelzi majd a bizottságnak, hogy a kérdéssel foglalkozni kell.

Aki már rátette a kézjegyét a petícióra, annak az aláírása nem ve-
szett el, aki még nem tette meg, nem maradt le róla, hogy a részévé vál-
hasson egy olyan kezdeményezésnek, amely az autonómia kérdéskörének
egy részét az európai unió bürokratikus rendszerébe emelné be. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István

Az út, amely összeköt 

Via Transilvanica



A maroskecei polgármestert a
koronavírus-járvány terjedése
miatt elrendelt szükségállapot
sem akadályozta egyik célja el-
érésében. Ígéretéhez híven
megtalálta azokat a forrásokat,
ahonnan az önkormányzat tá-
mogatást kapott a 13 éve félbe-
maradt iskola építésére, így
augusztusban megkezdhetik az
építési munkálatokat. 

A héa (TVA) nélkül 3.048.410 lejes
beruházás közbeszerzési eljárásán egy
marosvásárhelyi cég nyerte el a kivite-
lezési jogot. Tavaly a megvalósításaik
mellett az elöljáró negatívumként szá-
molt be a Maroskecei Általános Iskola
épületének befejezéséhez igényelt fi-
nanszírozási kérelem elutasításáról.
Elődei még 2007-ben megkezdték az
új iskola építését, a pályázatot a vidék-

fejlesztési minisztérium írta ki annak
idején a száz évet meghaladó iskola-
épületek felújítására vagy újak építé-
sére. A munkálatok megkezdődtek, az
alapok és a földszinti falak elkészül-
tek, de az új épület mindmáig nincs be-
fejezve, így az eltelt időszakban is a
régi épületben tanultak a diákok. Emil
Florin Mocan polgármester szívügyé-
nek nevezte a terv kivitelezését, és
mandátuma első évétől hangsúlyozta,
egyik célja, hogy akár banki hitelből
is, de mindenáron befejezzék az új is-
kola épületét. A félkész épület műszaki
állapotának a felmérése ötezer lejbe
került, erre szükség is volt, hogy kide-
rüljön, érdemes-e folytatni a munkála-
tokat, az elmúlt évek során mennyit
romlott az alsó szint állaga és a szilárd-
sága. A szakemberek véleménye sze-
rint az építkezés folytatható. Az
emeletes, I–VIII. osztályos általános
iskolának tíz tanterme lesz, és remél-
hetőleg korszerű berendezésekkel si-

kerül felszerelni a laboratóriumot, in-
formatikai termet is. Az elöljáró elkép-
zelése szerint a község diákjai itt
tanulnának külön osztályokban, szállí-
tásukat az iskolabusszal oldanák meg,
akárcsak a gerendkeresztúri felső tago-
zatosok Maroskecére szállítását. Ezál-
tal, reményei szerint, az összevont
osztályok miatti elvándorlási hullám
megszűnne. Ugyanakkor iskola utáni
délutáni program, úgynevezett after
school révén segítenék a diákokat a
házi feladatok megoldásában.

A község pedagógusai két részlet-
ben 30 táblagépet kaptak az önkor-
mányzattól. Az elkövetkező tanév
bizonytalanságai miatt pedig szerző-
dést kötöttek a Vodafone szolgáltató-
val 100 táblagépre a felső tagozatos
diákok és tanárok számára. Amennyi-
ben újra át kell térniük az online okta-
tásra, az elemi osztályokban tanulók is
részesülnek a tanulás folytatásához
szükséges digitális eszközben.

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 27 0C
min. 14 0C

3., hétfő
A Nap kel 

6 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 50 perckor. 
Az év 216. napja, 

hátravan 150 nap.

Hulladékgyűjtés Marosvásárhelyen
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében
folytatódik a nagytakarítás, amely során elszállítják a ház-
tartási hulladékot. Augusztus 3-án, ma a Rovinari, Bethlen
Gábor, Hattyú, Bárány, Akácfa, Milcov, Szitás, Oneşi tér,
Kőműves, N. Bălcescu, Romulus Guga utcákból; augusz-
tus 4-én, kedden a Raktár, Felszabadulás, Kultúrház, Prut,
Kukorica, Meggyesfalvi, Măcin, Körös, Vlegyásza, Kászon,
Vasile Lupu, Tázló, I. H. Rădulescu, Băneasa, Méh utcák-
ból és a kőfejtő térségéből; augusztus 5-én, szerdán a
Dózsa György út vasútállomásig tartó szakaszáról, a L.
Rebreanu, Lugas, Állomás tér, Tordai, Nagyenyedi, Foga-
rasi, Zsiláva, Cukorgyár, Rozmaring, Temes, Egység,
Pajka Károly, Váltóőr, Közlegelő, Cséplő, Rakodó, Termés,
Kurta utcákból viszik el a szemetet. A hulladékot a meghir-
detett dátum előtti napon kell kihelyezni. A kijelölt időpont
után csak megrendelésre szállítják el a hulladékot a Sylevy
Salubriserv munkatársai.

Nagy Imre-tárlat
Augusztus 7-ig látogatható a Maros Megyei Múzeum gyűj-
teményében levő Nagy Imre-alkotásokból, festményekből
és grafikákból álló kiállítás a Kultúrpalota II. emeleti jobb
szárnyában, a Művészeti Múzeumban.

Látogatható a Kultúrpalota
A Kultúrpalotában keddtől péntekig 9–16 óra között, szom-
baton és vasárnap 9 órától 14.30-ig fogadják az érdeklő-
dőket. A jelenleg látogatható terek az előcsarnok, a
lépcsőházak, a Tükörterem, a szecessziós kiállítás, a Ber-
nády-emlékszoba, a Dandea-emlékszoba és a nagy hang-
versenyterem. Belépő a palota jegypénztáránál váltható
legkésőbb fél órával zárás előtt. A pénztárnál lehet jegyet
váltani az egykori városháza tornyába való felmenetelhez
is, ami keddtől péntekig 9–15 óra között van nyitva.

Újabb rövid terápiás program
A júliusi programra való túljelentkezés miatt a Bonus Pastor
Alapítvány augusztus 31. – szeptember 11. között újabb
rövid terápiás programot hirdet szabadulni vágyó szenve-
délybetegek és hozzátartozóik számára. Várják azok je-
lentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék-
vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Az alkalom jó
lehetőséget nyújt az egyéni és a kapcsolati gyógyulásra.
Jelentkezni, további részletek felől Marosvásárhelyen és
környékén élők számára az alábbi telefonszámon lehet:
0743-039-255 (Adorján Éva).

Szükség van véradókra
A megyei kórházakban újraindultak a sebészeti beavatko-
zások, a járvány idején azonban jelentősen lecsökkent a
vérkészítmények száma. Ezért a marosvásárhelyi regioná-
lis vértranszfúziós központ arra kéri az egészséges sze-
mélyeket, menjenek vért adni, hogy a sebészeti
beavatkozásokhoz szükséges vérkészlet folyamatosan
biztosítva legyen. A vérközpontban hétfőtől péntekig na-
ponta 7.30–13 óra között óvintézkedések közepette fogad-
ják a véradókat.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma HERMINA, holnap DOMI-
NIKA és DOMONKOS napja.

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

Július 27–30. között a Maros Megyei Vészhelyzeti
Felügyelőséget 258 alkalommal riasztották. A tűze-
setek vezetnek, azokat követik a közúti balesetek,
a Maros folyóból való életmentés, kidőlt fa eltávo-
lítása, gólyafiókák mentése, talált robbanószerek
hatástalanítása. 236 esetben a SMURD roham-
mentő szolgálat beavatkozására is szükség volt. A
beavatkozások közül tallóztunk az alábbiakban.

Július 28-án, kedden 17.30 órakor Marosvásárhelyen, a
Pandúrok útján egy személyautó kigyúlt motorháza miatt
riasztották a tűzoltókat.

Ugyancsak kedden 16.50 órakor Maroskecéről érkezett
segélyhívás, egy fulladásveszélyben lévő személy miatt. A
marosludasi és dicsőszentmártoni tűzoltóság esetkocsijai a
helyszínre érve megállapították, hogy egy férfi, aki a Maros
folyót átúszta, visszaúton bepánikolt. A segítségére siettek,
kisegítették a folyóból, és átadták a rohammentő csapatá-
nak.

Július 30-án, csütörtökön 14.50 órakor tarlótűz oltásához
hívták Péterlakára a Maros Megyei Vészhelyzeti Felügye-
lőség tűzoltóit. A marosludasi tűzoltók siettek a helyszínre,
ahol hozzávetőleg két hektár tarló égett le.

Ugyanaznap 19.40 órakor egy balavásári szénlerakathoz
is ki kellett szállniuk a marosvásárhelyi tűzoltóknak, akik-
nek segítségére siettek a balavásári és erdőszentgyörgyi ön-
kéntes tűzoltóalakulatok. Hozzávetőleg 15 tonna szén égett

mintegy 80 négyzetméteren, a parázsló szén oltásának ha-
tékonysága érdekében két buldoexkavátort is be kellett
vetni. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

Július 31-én, pénteken a délelőtti órákban a marosvásár-
helyi tűzszerészeknek Görgénysóaknán akadt teendőjük.
Egy patak partján heverő, 82 milliméteres kaliberű akna-
vető-lövedéket kellett hatástalanítaniuk. A tűzszerészeknek
sikerült biztonságosan elszállítani a robbanószert. 

Tűzoltás, vízi mentés, robbanószer-hatástalanítás…
Négy nap 258 riasztás
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32, 42, 39, 20, 4 + 19 NOROC PLUS: 6 5 8 4 7 5

2, 25, 13, 28, 8, 30 SUPER NOROC:  7 9 2 0 8 4

47, 30, 5, 28, 48, 12 NOROC: 0 9 0 0 8 0 8

Fotó: Nagy Tibor

Tizenhárom évi veszteglés után
Felépülhet az új iskola Maroskecén

Pálosy Piroska

Szer Pálosy Piroska

Fotó: ISU



Ezer felett maradt 
az új esetek száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 1075 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel
53.186-ra nőtt a fertőzöttek száma – közölte vasár-
nap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). A
GCS kiemeli, hogy olyan személyekről van szó, akik-
nek korábban nem volt pozitív teszteredményük.
27.592 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak, 4777-en
tünetmentesek voltak, így ők tíz nap után elhagyhat-
ták a kórházat. Ez idáig 1.240.273 koronavírusteszt
eredményét dolgozták fel Romániában. Ezek közül
14.215-öt az elmúlt 24 órában hajtottak végre, 8525-
öt az esetmeghatározás és orvosi protokoll alapján,
5690-et pedig kérésre. (Agerpres)

Újabb panasz az elnök ellen
Az államfő július 30-i sajtónyilatkozata miatt a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt tett az Országos
Diszkriminációellenes Tanácsnál – hívják fel a figyel-
met a szolgálat közleményében. Iohannis nyilatkoza-
tával az RMDSZ-t és ezáltal az egész romániai
magyarságot az egészségügyi válság kiprovokálásá-
val vádolta. Eszerint a PSD és az őt támogató más
pártok, köztük az RMDSZ is felelős a Romániában ki-
robbant járványért, amelyet a kormányzó liberálisok
egyáltalán nem tudnak kezelni. „A csütörtöki nyilatko-
zat jól mutatja, hogy nem egyedi esetről volt szó ko-
rábban, és azt is, hogy nem volt véletlen a legutóbbi
magyarellenes kijelentés sem. Az államfő feladata
többek között az lenne, hogy bátorítsa, erősítse az in-
teretnikus békét az országban, – és nem egy közös-
ség ellen való uszítás. Rendkívül visszatetsző és
teljességgel elfogadhatatlan, hogy az ország elnöke,
a jelenleg regnáló kormány alkalmatlanságát a jár-
ványügyi helyzet kezelése tekintetében meglehető-
sen sunyi csúsztatással a magyarokra, az
RMDSZ-re, a szerinte »úgynevezett« székelyekre há-
rítaná” – fogalmazott Benkő Erika a szolgálat igazga-
tója. (közlemény)

Bukarestben és hét megyében 
korlátozzák a teraszok nyitvatartását

Vasárnap délben érvénybe lépett az országos vész-
helyzeti bizottság döntése, melynek értelmében a ka-
szinók, teraszok, klubok, szerencsejátékklubok és
bárok tevékenysége hét megyében és Bukarestben
nem kezdődhet meg 6 óra előtt, és nem lehet meg-
hosszabbítani 23 óra után. Az érintett megyék Argeş,
Brassó, Konstanca, Galac, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova,
valamint Bukarest. Az intézkedés 14 napig érvényes,
de meghosszabbítható – közölte a bizottság. A hatá-
rozat megjelenik a Hivatalos Közlönyben. (Agerpres)

A cseh hatóságok is vörös 
zónának minősítették Romániát

Vörös zónának nyilvánították Romániát a cseh ható-
ságok. Hétfőtől, augusztus 3-ától a Romániából
Csehországba utazó személyeknek saját költségen
koronavírustesztet kell végeztetniük – közölte a
román külügyminisztérium. A cseh hatóságok közöl-
ték: a Romániából Csehországba érkező embereknek
nem kell beszámolniuk utazásuk céljáról (szemben
más, szintén vörös zónának minősülő országokkal),
de Csehországba lépve azonnal be kell jelenteniük
magukat annál a közegészségügyi igazgatóságnál,
amelyhez a szálláshelyük tartozik. Emellett saját költ-
ségen alá kell vetniük magukat a koronavírusteszt el-
végzésének. A határozat nem tartalmaz elkülönítésre
vonatkozó rendelkezést. (Agerpres)

Vagyis, az európai adófizetők pénze tagállamoknak való
visszaosztási rendszerében, amiről tulajdonképpen a
pályázati alapok szólnak, kritériummá válhatna, hogy
az őshonos kisebbségek lakta régiók külön pénzekhez
jussanak, segítendő e közösségek fennmaradását. Ez
Európában kelettől nyugatig számtalan kisebbségben
élő nemzeti közösségnek jelenthetne segítséget az auto-
nómiához vezető úton. Persze, mivel végeredményben
anyagi viszonylatú, az esetlegesen érintett közösségek
erre való érzékenysége sem egyforma szerte a kontinen-
sen. Nem véletlen, hogy itt, az unió keleti végén jött létre
a kezdeményezés, ahol többszörösen, jogi és gazdasági
viszonylatban is átérezzük a kisebbségi sorban való lé-
tezés hátrányait. Ez lehet egy eszköz, amely a miénk, és
a hozzánk hasonló közösségek életét részben jobbá te-
heti. De korántsem azonnal, hiszen az aláírásgyűjtés
csak egy, igen fontos része annak az útnak, amelynek a
végén az indítványból kézzelfogható szabály lehet, és
amennyiben lesz majd ilyen pályázati alap, az is csak
lehetőséget jelent majd, amivel jól kell élni, hogy konk-
rét haszon is váljék belőle.

Az autonómia brüsszeli
dialektusa

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Az önkormányzati és parlamenti voksolás közeled-
tével ismét polarizálódni kezdett a választók prefe-
renciája: egy pénteken ismertetett
közvélemény-kutatás a hagyományos nagy pártok
erősödését és az újabban megjelent alternatív ala-
kulatok gyengülését jelzi a jobb- és baloldalon
egyaránt.

Az IMAS közvélemény-kutató intézet júliusi felmérése sze-
rint a legtöbben – a megkérdezettek 33,4 százaléka – a tavaly
ősszel kormányra került, Klaus Iohannis államfőhöz közel álló
jobbközép PNL-re adnák voksukat, ha most rendeznének par-
lamenti választásokat.

A tavalyi EP-választást 27 százalékkal megnyerő PNL Io-
hannis novemberi újraválasztása után látványosan megerő-
södött, idén januárban már több mint 47 százalékon mérték,
azóta pedig a nyár elejéig bizalmi indexe folyamatosan
csökkent. A júniusi néhány tizedes népszerűség-növekedés
után a mostani mérés is 0,8 százalékpontos erősödést muta-
tott.

Az IMAS először mérte együtt a 2016-ban alakult jobbkö-
zép Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és Dacian 
Cioloş volt miniszterelnök tavaly bejegyzett centrista Szabad-
ság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) által létrehozott vá-
lasztási szövetséget. Az USR-PLUS mostani 17,2 százaléka
egy százalékponttal elmarad a két párt júniusban külön-külön

mért bizalmi indexének összegétől, és még jelentősebb a visz-
szaesés a tavaly májusi európai parlamenti választásokon elért
22 százalékos eredményhez képest.

A baloldal legerősebb pártja, a 2016-os parlamenti válasz-
tásokat fölényesen megnyerő, majd a tavalyi EP-választáson
elszenvedett kudarc után ellenzékbe vonult PSD több hónapja
tartó térvesztés után most másfél százalékpontot erősödött, és
immár 23,4 százalékos eredményre számíthat.

Victor Ponta baloldali alternatívája, a Pro Romania párt vi-
szont több mint egy százalékponttal visszaesett: most 9,7 szá-
zalékos eredményre taksálják.

Rajtuk kívül az RMDSZ lépné csak át az ötszázalékos par-
lamenti küszöböt: a magyar érdekképviseletre a júliusi mérés
szerint a megkérdezettek 5,6 százaléka adná voksát. Ez látvá-
nyos, 2,2 százalékpontos előrelépést mutat a júniusi 3,4 szá-
zalékos mélyponthoz képest. Az IMAS 3 százalékos
hibahatárral végzett telefonos felmérései korábban követke-
zetesen 4,2 és 5,5 százalék közötti eredményre taksálták az
RMDSZ-t.

A Călin Popescu Tăriceanu vezette liberális ALDE és Tra-
ian Băsescu volt államfő által alapított jobboldali Népi Moz-
galom Párt (PMP) júliusban nem érte el a 4 százalékot sem.

A koronavírus-járvány miatt júniusról elhalasztott önkor-
mányzati választásokat szeptember 27-ére írták ki, év végén
pedig parlamenti választásokat is rendeznek. (MTI)

Erősödnek a nagy pártok

Másodjára is visszaperelték a román államtól erdő-
vagyonuk egy részét Kemény János báró örökösei.
A Prahova Megyei Törvényszék ötszöri halasztás
után kimondott visszavonhatatlan ítéletében rész-
ben igazat adott az örökösöknek, és egy 57 hek-
táros erdőterület visszaszolgáltatásáról hatá-
rozott.

A törvényszék a család számára kedvezőtlen elsőfokú íté-
letet megváltoztatva döntött a visszaszolgáltatásról. Az ítélet
kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A bírói
testület többségi döntést hozott, a bírák egyike különvéle-
ményt fogalmazott meg. A törvényszék az örökösök birtokba
helyezésére kötelezte az alsóidecsi földosztó bizottságot és a
Maros megyei erdészeti igazgatóságot. Elutasította az örökö-
söknek a kérését, hogy részesüljenek abból a haszonból, ame-
lyet az erdőből nyert az állam az elmúlt években, és több mint
tízezer lej perköltség kifizetésére kötelezte az alpereseket.

Kemény János örököseinek a bíróság egyszer már jogerős
ítéletben szolgáltatta vissza a mostani per tárgyát képező
erdőt. A Maros megyei földosztó bizottság azonban perújra-
felvételt ért el. Arra hivatkozva kérte a visszaszolgáltatási íté-
let felülvizsgálatát, hogy olyan új, korábban beszerezhetetlen
dokumentumok kerültek a birtokába, amelyek arra utalnak,
hogy az erdő nem az 1948-as kommunista államosítás során
került a román állam tulajdonába, hanem már korábban az El-
lenséges Vagyonokat Ellenőrző és Kezelő Pénztár (CASBI)
fennhatósága alá tartozott.

Nagy-Kemény Géza, Kemény János unokája az ítélethir-
detés után az MTI-nek elmondta: mindig tudta, hogy igazuk
van, de az utolsó pillanatig nem volt biztos benne, hogy ezt

az igazságot a román bíróságok is elismerik. Hozzátette: a
mostani ítélet megerősíti, hogy Kemény Jánost nem volt in-
dokolt a román állam ellenségének tekinteni a második világ-
háború, és Észak-Erdély Romániához való visszacsatolása
után. Szerinte a most kimondott ítélet a többi visszaszolgálta-
tott vagyon jogi helyzetét is megerősíti. Elmondta: a per során
azt próbálták bizonyítani, hogy a nagyapja tiszta ember volt,
és ezt az 1944 utáni román rendszer is elismerte. Még Petru
Groza kommunista miniszterelnökkel is kedves barátomnak
szólították egymást a levelezésükben.

Kemény János örökösei korábban sikeresen perelték vissza
a marosvécsi kastélyt, és a család további 3000 hektáros er-
dővagyonát. A jogerősen megnyert perek után a Kemény csa-
lád leszármazottai 2014 szeptemberében birtokba vehették a
marosvécsi várkastélyt, az erdővagyon nagyobbik részének
a tényleges visszaszolgáltatása azonban azóta sem történt
meg.

Az amerikai Pittsburgh-ben született Kemény János báró
nagybátyjától örökölte a marosvécsi kastélyt és a hozzá tar-
tozó birtokot. A váratlan örökséget a két világháború között a
kultúra szolgálatába állította. A marosvécsi kastélyban tartot-
ták meg a helikoni írótalálkozókat, amelyek során Kemény
János egy asztal mellé ültette a különböző világnézetű, és kü-
lönböző esztétikai iskolákat követő erdélyi írókat. Kemény
János és felesége mecénásként támogatták az erdélyi írókat,
színházakat és a könyvkiadást.

A kommunista hatalom elkobozta Kemény János vagyonát,
a báró szükséglakásba került és mészégetőként dolgozott. A
kultúrapártoló mecénás 1971-ben halt meg Marosvásárhelyen.
(MTI)

Közleményben szólította fel az Active Watch buka-
resti emberi jogi szervezet a román Igazságügyi
Felügyeletet, hogy vizsgálja ki: miként tekinthette
Daniel Constantin Galbeaza moinesti ügyész úgy,
hogy nem minősül gyűlöletre vagy diszkriminációra
való uszításnak az úzvölgyi katonatemetőnél tavaly
júniusban skandált „kifele a magyarokkal az ország-
ból!” jelszó.

Az Active Watch közleményét több romániai lap idézte
szombaton.

Az egyesület azt követően fogalmazta meg álláspontját,
hogy a Hotnews.ro portál pénteken ismertette azt a rendeletet,
amellyel a mojnesti bíróság melletti ügyészség ügyésze vád-
emelés nélkül lezárta februárban a nyomozást az úzvölgyi ka-
tonatemetőnél tavaly június 6-án történt erőszakos
cselekmények ügyében. Az ügyész – miután csak román
szemtanúkat hallgatott meg – úgy ítélte meg, hogy a „kifele a
magyarokkal az országból!” csupán egy „magyarellenesnek
vélt jelszó”. Szerinte ez nem minősül gyűlöletkeltésnek vagy
diszkriminációra való uszításnak, mert nem egy egész közös-
ség, hanem csupán a katonatemető elé élő láncot vonó ma-
gyarokra vonatkozott.

Az Active Watch ugyanakkor felszólította a főügyészséget
és az igazságügyi minisztériumot, hogy tegyenek erőfeszíté-
seket az ügyészek képzésére, és az olyan esetek helyes keze-
lésére, amelyeknél a gyűlölet által motivált bűncselekmények
gyanúja áll fenn.

„Nem értjük, hogy egy deportálásra történő nyilvánvaló fel-
szólítást hogyan lehet »vélt jelszónak« tekinteni. Milyen más
megfogalmazást kellett volna használni, hogy az ügyész ne
csak gyanítsa, hanem biztos legyen a felszólítás kirekesztő jel-

legében?” – idézte a Libertatea.ro portál a közleményt. Az Ac-
tive Watch szerint az ügyész úgy értelmezte, hogy „a magya-
rok nem személyek, és mert a törvény csak a személyeket
védi, a magyarokat ki lehet rakni az országból, úgy, ahogy a
nácik próbáltak két etnikai csoport, a zsidók és a romák nem
személynek tekintett tagjaitól megszabadulni”. A jogvédő
szervezet szerint az ügyészi rendelet legitimál minden olyan
tettet, amely valamely romániai etnikai csoportot veszélyeztet.
Az Active Watch kijelentette: az ügyész feltehetőleg csak táp-
lálja az elemi magyarellenes érzéseket, és nem náci érzelmű.

A jogvédő szervezet az ügyészek képzési hiányosságának
tulajdonította, hogy Romániában általában nem kerülnek bí-
róság elé a gyűlölet által vezérelt bűncselekmények. Mint kö-
zölte: a közel 700 ilyen ügyből, amelyet 2014 és 2018 között
vizsgált meg az ügyészség, csupán kilencből lett bírósági ügy,
a többi esetben az ügyészek nem tartották megalapozottnak a
panaszt.

A mojnesti ügyészség az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
és a Magyar Polgári Párt (MPP), valamint a Mikó Imre Jog-
védő Szolgálat feljelentése alapján vizsgálta meg a 2019. jú-
nius 6-i úzvölgyi erőszakos temetőfoglalás ügyét, és rendelte
el a nyomozás beszüntetését.

A Bákó megyei Dărmăneşti város önkormányzata tavaly
áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita
és Bákó megye határán fekvő katonatemetőben, amelyet ko-
rábban a székelyföldi Csíkszentmárton község gondozott. A
tavalyi hősök napján, június 6-án több ezer román megemlé-
kező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a
román parcella és emlékmű román ortodox felszentelésén, mi-
után székelyek élő lánccal próbálták megakadályozni ezt.
(MTI)

Másodjára is visszaperelték erdővagyonuk 
egy részét Kemény János báró örökösei

Kivizsgálást kér az Active Watch szervezet 
az úzvölgyi dossziét lezáró ügyész ellen



Közel a Nyárádremetén épülő
óvoda átadásának időpontja.
Nem tudni, szeptembertől ho-
gyan zajlik majd az oktatás,
de mindenki várja, hogy bir-
tokba vehessék az új, tágas
termeket.

Érdeklődéssel várják a szülők,
hogy gyermekeik beköltözhessenek
a korszerű, európai elvárásoknak
megfelelő új óvodába – értesültünk
a községi Dr. Nyulas Ferenc általá-
nos iskola igazgatójától, Kacsó 
Zsuzsánna Tündétől. Tudomása
szerint új bútorzatot is kapnak, ha
ez megérkezik, az csak egy plusz,
ha nem, a meglévővel rendezked-
nek be. A lényeg, hogy az aprósá-
gok elfoglalhassák új birodalmukat,
a szülőknek is javára válik, ha gye-
rekeik minden körülménynek meg-

felelő óvodába járnak. Szeretnék,
ha a tervezet szerint napköziként is
működne az épület. Itt minden
óvónő szakképzett, címzetes és
helybeli, sohasem volt gond, min-
den körülmény között feltalálták
magukat, az új épületben ez csak
fokozódni fog – véli az intézmény-
vezető.
Megszűnnek a teremgondok

Ha elkezdődhet szeptemberben
az iskolai oktatás, az új épületben
első lépésben hat termet foglalná-
nak el: négy óvodai csoport és két
előkészítő osztály. Az óvodában és
az iskolában hosszú évek óta tante-
remhiánnyal küszködnek. A négy
óvodai csoportban ősztől 80 kisgye-
rek tanulna és játszana. Deményhá-
zán kevés a gyerek, ott nem
működhet csoport, az a néhány gye-
rek is Remetére jár, ezután ők is él-
vezni fogják az új intézmény

kényelmét. Nyárádremetén, Nyá-
rádköszvényesen, Mikházán és
Vármezőben nincs gond a létszám-
mal, ezért az igazgatónő mindenkit
megnyugtat: az új, tágas óvoda nem
azt jelenti, hogy a falvakból beköl-
töztetnék ide az óvodásokat – min-
den óvoda ezután is megmarad. Az
épületet még nem vette át az iskola
az önkormányzattól, de a gyerekek
izgatottan várják, hogy birtokba ve-
hessék. Egy olyan község számára,
ahol sok a gyerek, valóságos kin-
cset jelent egy ilyen és ekkora
óvoda – összegzett az igazgató.
Már csak a pénz akadály

Tágas, világos a kétszintes épület
– győződhettünk meg róla, amikor
a polgármesterrel bejártuk. Akkorák
a termei, hogy a régi óvodában
három csoport működött egy terem-
nyi felületen – mondta el Magyari
Péter. A munkálatokat lassan befe-

jezték, már csak apróbb simítások
vannak hátra, az udvart rendezték,
de a játszóteret már csak tavasszal
fogják felszerelni, hogy addig az új
gyep megerősödhessen. Folyamat-
ban van az intézmény belső javaira,
bútorzatára kiírt közbeszerzési el-
járás – mutatott rá az elöljáró, aki
szerint néhány héten belül át is ve-
hetik a vállalkozótól az épületet,
hogy majd átadják használatra az
iskolának. Az óvodát már az új tan-
évre ide költöztetnék, viszont a
napközi elindítása egyelőre kérdé-
ses, mert engedélyeztetése hossza-
sabb. 

A polgármesternek inkább az
okoz fejfájást, hogy egyelőre nincs
amiből kifizesse a
munkálatok végérté-
két. A cég eddig ki-
lenc kifizetési
kérelmet tett le, ebből
az utolsó nincs még
kifizetve, lassan két
hónapja. Ugyanis ezt
az önkormányzat kell
állja, majd vissza-
kapja az összeget a fi-
nanszírozótól. Ha a
legutóbbi számlát is
kifizeti a vállalkozó-
nak, kilencszázezer
lejt kell visszakapjon.
Márpedig a község-
ben jelenleg több be-
ruházás van
folyamatban, nagyon
sok pénz van kifi-
zetve azokra, a meg-
térítésükre vár az
elöljáró, hogy fizetni
tudjon az óvodaépítő-
nek. A községi csator-
názási projektnél
hárommillió lejt fizet-
tek ki, az ülepítőnél el
kellett végeztetni az
automatizálást, most

igényeltek vissza az utcák aszfalto-
zása során kifizetett kétmillió lejt,
az a vállalkozó is számlázni sze-
retne, hogy megkapja a pénzét, és
tovább dolgozhasson – mutatott rá
az elöljáró. Véleménye szerint az
ilyen kérdésekre kellene odafigyel-
jen a kormány, hogy pénzt osszon
az önkormányzatoknak, hogy a be-
ruházásokat végző vállalkozók se
fulladjanak adósságba vagy ne
hagyják ott a munkatelepeket. Vagy
előlegezzék meg az önkormányza-
tokat egy indulótőkével, amit a vég-
elszámoláskor visszakapnak, hogy
az intézmény forgótőkével rendel-
kezzen, tudja idejében kifizetni az
építők által benyújtott számlákat.

Gligor Róbert László
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Eddig sem volt gyerekhiány
Várják a remetei óvoda átadását

Összeöntötték az idén tízéves
Magyarok Kenyere – 15 millió bú-
zaszem programjában a fel-
ajánlott búzát pénteken, a
történelmi Magyarország kö-
zepén, Szarvason.

Kövér László, az Országgyűlés
elnöke a Kárpát-medencei búza-
összeöntés ünnepén elmondott kö-
szöntőjében azt mondta, hogy az or-
szág és a nemzet emelkedését
szolgáló politikát a magyar öntu-
datra, önbizalomra és önrendelke-
zésre kell építeni.

Így nyerhető meg az elveszített
20. század után a 21. század, így
maradhat meg Kárpát-medencei
szülőföldjén a külhoni magyarság
és így őrizhető meg Magyarország
magyar országnak – fogalmazott.

A házelnök emlékeztett, három
évfordulóra is emlékeznek a ma-
gyarok idén.

Trianon után száz évvel egyre
tisztábban látszanak nemcsak az
okok, hanem az is, mit lehet tenni,
„hogy úrrá legyünk sorsunkon”.
Harminc évvel a rendszerváltozta-
tás kezdete után a politikai megsza-
badulás gazdasági-társadalmi árát is
lehet látni, továbbá azt, hogyan
lehet mérsékelni a veszteségeket.
Tíz évvel a posztkommunizmus le-
zárása után pedig „kellő tapasztala-
tok birtokában látjuk
lehetőségeinket Európában és a vi-
lágban” – mondta.

Kövér László kifejtette, 2010-
ben új korszak kezdődött az agrári-
umban is, amelynek már látszanak
az eredményei.

2010 és 2020 között az agrárex-
port 89,4 százalékkal, az agrár-kül-
kereskedelmi mérleg 68,4
százalékkal nőtt. Az agráriumban a
nettó jövedelem megduplázódott. A
mezőgazdaság kibocsátása 2010 óta
folyó áron 65,4 százalékkal emelke-

dett, 2019-ben közelítette a 2800
milliárd forintot – sorolta.

A politikus Magyarországnak és
a környező államoknak a szülőföld
gazdaságmegtartó erejének növelé-
sét és egymással együttműködésre
kész nemzeti kormányokat kívánt,
amelyek „meg tudják védeni Kelet-
Közép-Európa értékeit az Európai
Unióban”.

Nemrég sikerült megvédeni Ma-
gyarország érdekeit Brüsszelben, de
a küzdelem folytatódni fog – zárta
beszédét.

Nagy István agrárminiszter a
búzát felajánló gazdák munkáját
köszönte meg, amelyet idén időjá-
rási szélsőségek és a koronavírus-
járvány is nehezített. Elmondta, 300

ezer hektárt sújt aszály-, 75 ezer
hektárt fagy- és 30 ezer hektárt bel-
vízkár. „Mégis itt vagyunk” – jelen-
tette ki.

Reményét fejezte ki, hogy min-
den megszegett kenyér után az em-
bereknek eszébe jut az a sok munka
és verejték, amit a gazdák végeznek
és ejtenek.

A tárcavezető szerint a magya-
roknak nemcsak egymás mellett el-
pergő búzaszemeknek kell lenniük,
hanem kenyérnek is, azaz az egyes
emberből a közösség részévé kell
válniuk.

Potápi Árpád János nemzetpoli-
tikáért felelős államtitkár szerint az
ünnepség is tanúsítja, hogy erős
nemzet a magyar.

Tíz éve nemcsak kormányváltás,
hanem radikális irányváltás is tör-
tént, az identitásőrző programok
mellett 2014-2015-ben elindultak a
határon túli gazdaságfejlesztési
programok is, a támogatások segít-
ségével a külhoni magyarok
előnybe kerülhetnek versenytársa-
ikkal szemben – mondta.

A koronavírus megerősítette a
magyar közösségeket, így már nem-
csak a nemzeti összetartozás,
hanem a magyar szolidaritás évéről
is lehet beszélni – közölte.

Jakab István, a Magyar Gazda-
körök és Gazdaszövetkezetek Szö-
vetsége (MAGOSZ) elnöke, az
országgyűlés alelnöke arról beszélt,
hogy a program hozzájárult a nem-

zetegységesítéshez, „jelezve, hogy
egy kenyéren vagyunk”. Hozzá-
tette, a gazdák nemcsak gabonát
ajánlanak fel, hanem tudásukat és
tapasztalatukat is átadják határon
túli társaiknak.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara elnöke felidézte,
tíz éve még csak 10 tonna búza
gyűlt össze, tavaly közel 5700 ma-
gyarországi és határon túli magyar
gazda vett részt az adományozás-
ban, mintegy 800 tonna búzát adva
össze a hazai és határon túli gyere-
keknek, időseknek és rászorulók-
nak.

Gergely István, a Magyarok Ke-
nyere Alapítvány kuratóriumának
székelyföldi tagja szerint a búzaösz-
szeöntés szertartása 15 millió ma-
gyar összetartozását fejezi ki.

Dankó Béla, a térség országgyű-
lési képviselője arról beszélt, hogy
Szarvas a magyar agrárképzés és 
a gazdálkodás otthona; Babák 
Mihály, Szarvas város polgármes-
tere pedig felidézte, hogy az ün-
nepre a történelmi, Trianon előtti
Magyarország mértani középpont-
jában kerül sor.

Az összeöntött búzát – miután a
felvidéki kovászt, a parajdi sót és
a kárpátaljai, Fekete-Tisza forrás-
tól vitt vizet is elhelyezték – öku-
menikus szertartás keretében
megáldották. Ezt követően a
búzát Magyarország egyetlen mű-
ködő, lóvontatású szárazmalmá-
ban látványőrlés keretében meg-
őrölték.

A búzaadományok gyűjtése jú-
lius elején kezdődött és augusztus
20-ig tart. Magyarországon 89, a
határon túl pedig további több tucat
ponton gyűjtik a felajánlásokat,
amit húsz anyaországi és számos
külhoni malomban őrölnek majd
meg. (MTI)

Összeöntötték a Magyarok Kenyere programban felajánlott búzát Szarvason

Fotó: MTI

Az utolsó simításokat végzik a kétszintes épületen, hamarosan átadják használatra  Fotó: Gligor Róbert László



Két fél egy egész 
Az előző ’adagban’ (Népújság,

júl. 27.) a zaklatásról írtam, azt
pedig nem lehet egy napon emle-
getni az emberek közötti kapcsola-
tok legnemesebbikével. Szenteljünk
kevéske időt az ’örök témának’ is.
A szerelem – költőket, festőket, ze-
neszerzőket megihlető varázslat. A
Bibliában is bő teret szentelnek a
szerelemnek, lásd Salamon király
verseit (Énekek éneke az Ószövet-
ségben). 

Hm, ez így nem jó… Szerelmes
költeményt még lehet írni, de sze-
relmes naplót nemigen. Inkább a
párválasztás és a házasság környé-
kén maradok, a szerelmet a költőkre
hagyom. 

A Teremtés könyve nem tér ki a
párválasztás részleteire – azon egy-
szerű oknál fogva, hogy Ádámnak
nem volt miből válogatnia. A Te-
remtés könyve nem enciklopédia,
hogy mindent tartalmazzon, de né-
hány alapelvet onnan tanult meg az
emberiség. Például: „az Úr férfinak
és nőnek teremtette az embert” (Ter
1,27). Az ember egy kétlábú, tollat-
lan, elevenszülő gerinces lény,
amelynek feminin egyedét nőnek, a
hímivarút pedig férfinak nevezzük.
Ketten együtt alkotnak egy ember-
párt. „A férfi elhagyja apját és any-
ját és feleségéhez ragaszkodik, s a
kettő egy test lesz.” (Ter 2,24) A
magyar nyelv ezt így fogalmazza
meg: egybekeltek. Élni tudnának
egyedül is, de nem igazán boldogul-
nak, mert az egyik is, meg a másik
is csak ’félember’. Szaporodni
pedig képtelenek a másik nélkül.

A népnyelv a férfire is azt
mondja: ember. A 21. században ez
már ’kiveri a biztosítékot’, mert egy
ideje nagyon kényesek a pontos
meghatározásokra. (Kik a kénye-
sek? Akikben csöppnyi humorérzék
sincs, akik felhördülnek a székely
vicc hallatán, miszerint: „a sör nem
ital, a leán’ka nem gyermek, s a
medve nem játék.” Maholnap bün-
tetés jár annak, aki ezt nagyobb tár-
saságban elmondja…) 

Egy másik élőlénynél (= házi-
tyúk; kétlábú ugyan, de tollas és to-
jással szaporodik) a nőstény nevét
használják az egész fajra; nemde, az
„engedd ki a tyúkokat az udvarra!”
felszólítás mellé nem kell odatenni
„és a kakast”, mert anélkül is érti az
a gyermek, hogy miről van szó. 

A házasságban élő emberpár tag-
jai: feleség és férj. Ha az asszony
megtiszteli a férjét, akkor – harma-
dik személynek – ’uram’-ként em-
legeti, de ez mintha kezdene
kikopni a köznyelvből. A Lánchíd
környékén már csak a ’párom’, a
’társam’ vagy a ’partnerem’ hangzik
el ilyen esetben; e szavak eltakarják
a valót, azt, hogy az illetővel csak
úgy összeálltak, mint a gipsz. A
’férjem’-et csak a házassági köte-
lékben élő használhatja jogszerűen.
’Uram’-ként emlegetni a férjet? A
valószínű válasz: „csak nem képze-
litek, hogy az ő akarata érvénye-
sül?!” 

A minősítés évtizedek múltán
akár a ’vén hülye’ státusig süllyed-
het, de kivételek is vannak. A nőkre
vonatkozó efféle kifejezéseket – a
személyi jogok védelmére hivat-
kozva – most nem sorolom, mert
ami nem található meg az illemkó-
dexben, azokat simán elhagyhatjuk. 

Annyit leszűrhetünk az eddigiek-
ből, hogy a házaspár ellenkező töl-
tésű egyedei vonzódnak
egymáshoz, de ha nagyon feltöltőd-
nek, akkor már a taszítás is gyakorta
előfordul. Karinthy Frigyes így ma-
gyarázta ezt a jelenséget: miként is
értenék meg egymást, hiszen mind-
kettő mást akar, a nő férfit, a férfi
nőt. Nézeteltérést, vitát egy szi-
gorú/kajla pillantás is kiválthat, e
mögött az az egyszerű fizikai jelen-
ség áll, hogy a szeretetet csupán egy
szúnyogháló választja el a gyűlölet-
től, s azon pedig igen gyorsan átpat-
tannak a szikrák.

Egy jónak tűnő házasságot is
tönkre lehet tenni azzal, ha az anyós
beleszól a dolgokba. Madách Imre
és Fráter Erzsébet házassága is az
anyós (Imre anyja) miatt ment gaj-
deszre: ellenezte a házasságot, s a
későbbiekben is ő volt a konfliktu-
sok gerjesztője.
Kényes egyensúly 

Egy-egy házasság csődjéhez…
(Hoppá! Vajon mi a határvonal a
csőd és a siker között? Ha a házas-
társak örömmel búcsúznak el egy-
mástól a válóperi tárgyalás után, az
sikernek számít-e vagy csődnek?
Forduljunk csak a ’mindentudó’ in-
ternethez. Beírtam a keresőbe a „mi
a sikeres házasság titka” kérdést,
1,25 millió választ kaptam rá. Pici-
vel több a kelleténél, mert én csak
egy jó válaszra gondoltam. Blindre

kiválasztottam egyet, amivel egyet
lehet érteni, csupán az volt a gond,
hogy a választ egy ’pszichológus
párterapeuta’ adta meg. Az én gyer-
mekkoromban még nem ismerték
ezt a szakmát, ezek szerint annyira
elhülyült a világ, hogy pszichológu-
sok kelljenek a reparációhoz? Fur-
csa. Az pedig még furcsább, ahogy
az egyik – sztárként ismert – ’párte-
rapeuta’ élete legnagyobb pofonjába
szaladt bele: egy délután arra ment
haza, hogy a cuccai halomban az ajtó
előtt, s az ajtózár ki van cserélve.
Téphette össze a diplomáját. – No jó,
lássuk mit mondott Mókuska a sike-
res házasságról. Szerintem nem a
saját ötlete, mert ehhez hasonlót már
a berdicsevi rabbitól is olvashattunk
korábban. Aszongya: a házasság egy
négylábú asztal: 1. érzelmi kötődés;
2. anyagi ügyekben való egyetértés;
3. közös érdeklődési terület; 4. a jól
működő szexualitás. (No, s az a
szempont, hogy milyen anya/apa
válna az illetőből, hol maradt?)

A magyarázat szerint ha az egyik
láb megrövidül, az asztal billegni
kezd. Mi a teendő? Szerintem: az
egyik lábat ki kell venni, mert a há-
romlábú asztal sosem billeg. – To-
vábbá: a konstrukcióba be kellene
venni a Madách-faktort – a fiók
szintjére, mert asztalláb már nem
fér –: „kérd meg az édes jó anyádat,
hogy ne szóljon bele!”)

Bocsánat a kitérőért, menjünk to-
vább.

Egy-egy házasság csődjéhez a
két érdekelt fél is elegséges, nem
kell oda még az anyós sem. 

Ötven évvel ezelőtt láthattuk –
vagy olvashattuk – Edward Albee
színdarabjait (Nem félünk a farkas-
tól és Kényes egyensúly), amelyek-
ről ezt írta a korabeli kritikus:
„Ugyanaz a pokolbéli enteriőr tárul
itt is elénk, csak itt már leszűrtebb,
stabilizáltabb az infernó.” 

Mostanig csak az árnyékos oldal-
ról beszéltem, holott az indítás ró-
zsaszínűnek mutatkozott. Mindezt
azért, mert a szerelmen (plusz meg-
értésen és türelmen) alapuló, hetven
évig is jól működő házasságról
nincs mit írni; amellől nem hiányzik
sem a tanácsom, sem a vélemé-
nyem. 

Azt már az első öt évben megta-
nulják az ifjak, hogy a házasság
nem gondtalan nászút, ahol hetekig
egyéb sincs, csak szerelemcsütör-

tök, és a gondokat a wellness-szál-
loda alkalmazottai oldják meg,
némi borravaló reményében. A
könnyen adódó konfliktusokat
könnyen el lehet kerülni, ha mind-
két fél a megoldást keresi, és nem a
maga igazának az érvényesítését.
Menet közben kialakul az a – szük-
séges és elégséges – kompromisz-
szumkészség, ami a megegyezés
alapja. (Ha Györgyi a tengerre 
utazna, György pedig a hegyekbe,
akkor a következő kompromisszum
születik: a tengerre mennek, de a
férj a túrabakancsát is elviheti.) 

Az erő ugyan a férfinél van, de a
furfang a nőnél. Empirikus megfi-
gyelések igazolják, hogy egy köze-
pes adottságú fehérnép is
könnyedén az ujja köré tudja csa-
varni a legokosabb férfit is. 

Okos nő jól tudja kezelni a férjét:
1. olyankor is képes megbocsátani
neki, ha épp nem volt semmi vétke;
2. hagyja, hogy a férfi abban a tudat-
ban éljen, hogy ő a főnök. Az okos
férfi pedig nem ellenkezik, ráhagy
mindent az asszonyra: főzést, mo-
sást, takarítást, a kertet és az álla-
tokat; ő az alantasabb munkát végzi:
a kasszát és a demizsont kezeli. 

A ’két fél’ közötti zsörtölődést jól
magyarázza a székely kapuhoz kö-
tődő legenda, miszerint: amit a
gazda a szekérrel a nagykapun az
udvarra béhord, azt az asszony a kö-
ténye zsebében a kiskapun kiviszi.

A tartós ellentétek olyan válság-
hoz vezetnek, amiből nincs visz-
szaút. Az elfajult állapot egy
paradoxont rejteget, mely így szól:
„rossz a rosszal, de rosszabb nél-
küle”. Tudok róla, hogy X. város Y.
utcájában erre is volt már példa,
tehát fölvehetjük a közhelyek közé. 

Régi idők bölcsessége érlelte az
alábbi ’receptet’ is. Nagyanyáink
azt tartották, hogy „egy nő legyen
szakács a konyhában, szajha az
ágyban és úrinő a társaságban.” Ha
felcserélődtek a szerepek – sza-
kácsnő az ágyban, szajha a társa-
ságban és úrinő a konyhában –,
akkor borult az asztal. 
Munkamegosztás 

Kezdetben a férfi dolga volt a
házat és a családot megvédeni: el-
kergette az éhes oroszlánt és árvíz-
kor tutajt ácsolt. Minden más
munka az asszonyra hárult. Az idők
folyamán módosult ugyan a munka-
megosztás mértéke, de a legfonto-
sabb dolog megmaradt: az asszony
szüli és táplálja az utódokat (ez ért-
hető, hiszen ’arra volt tervezve’). 

Kétségtelen, hogy a nőknek jutott
a neheze, s azt is tudjuk, hogy a vál-

tozást csak a 19. század vége hozta
el. Példának okáért a 17. században
a nők – a főrangúakon kívül – 
nemigen tudtak érvényesülni. Álta-
lában az első kérőhöz hozzáadták,
hadd vigye. Jó esetben rendes férjet
kapott, de az esetek többségében a
teljes kiszolgáltatottság lett a nők
osztályrésze. Válni nem lehetett, s
az esetleges zsarnok férj haláláig
gyötörte a feleségét. A pénz és a
jogok a férfinél voltak, a nőnek
egyetlen érvényesülési esélye volt:
ha hirtelen megözvegyült. Giulia
Tofana kitalálta ennek a legegysze-
rűbb módját: ’örökösödési púdert’
forgalmazott. Állítólag az általa
gyártott méreggel valami hatszáz
nadrágos embernek sikerült megrö-
vidítenie az életét. A hölgyet végül
elkapták, s 1659-ben halálra ítélték. 

A módszert a ’tiszazugi arzénes
asszonyok’ is használták a 20. szá-
zad első évtizedeiben; a fő maffiózó
a falu bábája volt. Ők is a terhesnek
számító rokonoktól szabadították
meg a sorsukkal elégedetlen ném-
bereket. A ’találékony’ emberek
egyéb istentelen módszereket is ki-
fundáltak. A termőföld elaprózásá-
nak megakadályozására kitalálták
az egykézést, meg a rokonok kö-
zötti házasodást; egyik sem volt jó
ötlet, mert két-három generáció
után kamatostul jött a baj. Vagy ki-
halt a család, vagy a degenerált utó-
dok nem tudták rendezni a birtokot. 

Mindez azt bizonyítja: a törvé-
nyek és a jó szokások felrúgása
előbb-utóbb visszaüt. A trükközés
és a rafinéria csak időleges megol-
dásokat hoz, a komoly eredménye-
ket az észszerű módszerek hozzák. 

A száz év előtti hagyományos
családmodell: a férj dolgozott, az
asszony háztartásbeliként élte le az
életét. Rendezte a házat és nevelte a
gyermekeket. A második nagy há-
ború után újraosztották a szerepeket.
A nők is munkát vállaltak (mert egy
fizetésből nem lehetett fenntartani a
családot), ezért nem maradhattak a
gyermekek mellett. Szerencsére: Er-
dély városaiban még működtek a
cselédpiacok, ahonnan pesztonkát
lehetett fogadni. 

Manapság sem könnyű az élet, ha
az idősebb családtagok – valami-
lyen oknál fogva – nem tudnak be-
segíteni. A 20-21. századi
munkamegosztás megoldotta ugyan
a nők egyenjogúsítását, de felborí-
totta a konzervatív családmodellt. 

Hoppá, megint elkalandoztam…
Jó, akkor jövő héten folytatom. 

Marosvásárhely, 2020. július
végén
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Kettőn áll a vásár

Augusztus 3-a és 6-a között szer-
vezi meg negyedik írótáborát a ma-
rosvásárhelyi Látó szépirodalmi
folyóirat, ezúttal a nyárádszentmár-
toni Lovasfogadóban. A negyedik
írótalálkozót az idén 30 éves Látó
köré szervezik a lap munkatársai.
Amint azt beharangozójukban meg-
jegyzik, a kortárs magyar irodalom
Marosvásárhelyen fennálló író-ol-
vasó társulása, szerkesztősége, mű-
helye, szellemi köre – magyarán: a
Látó szépirodalmi folyóirat elmúlt
harminc évéről beszélgetnek jelen
időben az írótalálkozón, könyvbe-
mutatók, viták, felolvasások, elő-
adások keretében. A járványügyi
kényszerűségek és szabályok betar-
tásával a tábor programjai szabad
ég alatt játszódnak, szabadon. A 4.
Látó-táborban jelen lesz a laphoz

szorosan kötődő, holdudvarához
tartozó Havi Dráma felolvasószín-
ház és az Édentől Keletre Filmklub
egy-egy produkciója. A tábor
programjai nyitottak, a részvétel a
járványügyi szabályok betartásá-
hoz kötött (maszk viselése, távol-
ságtartás). Az idei tábor
meghívottjai: Amik Annamária,
André Ferenc, Borsodi L. László,
Codău Annamária, Cseke Szilárd,
Demény Péter, Fazakas Attila, Gál
Hunor, Gálfalvi Ágnes, Gálfalvi
György, György Alida, György
Andrea, Imre Eszter, Kemenes
Henriette, Láng Orsolya, Láng
Zsolt, Lokodi Imre, Mărcuţiu-Rácz
Dóra, Markó Béla, Nagy Attila,
Nagy Zalán, Ozsváth Zsuzsa, Patkó
Éva, Szabó Róbert Csaba, Székely
Örs, Szőcs Katalin, Vida Gábor. A

Látó-tábor programját az alábbiak-
ban olvashatják.

Augusztus 3., hétfő, 16.00 óra –
Érkezés, szállás elfoglalása.17.50
óra – Tábornyitó Vida Gáborral.
18.00 óra – Off-Látó: – Havi Dráma
34. Thomas Perle: Karpatenflecken.
Játsszák: Monica Ristea, Strausz
Imre István. Rendezte: Patkó Éva.
Fordította: Láng Orsolya. Az elő-
adásról: „Greti politikai helyzettől
függően volt Margit vagy Marga-
reta, története erdélyien ismerős.
Thomas Perle a nyelvekkel (ma-
gyar, német, cipszer és román) való
játékkal meséli el a máramarosi
Greti történetét. Ezáltal tágul a szö-
veg (és az előadás) tere egyete-
messé”. Az előadás a Studium
Prospero Alapítvány támogatásával
valósul meg.

Augusztus 4., kedd, 9.55 óra –
Reggeli vers. 10.00 óra – Terasz-be-
szélgetések: Best of Látó. Emléke-
zetes Látó-számok az elmúlt 30
évből – Szőcs Katalinnal, Markó
Bélával, Codău Annamáriával,
Láng Zsolttal, Vida Gáborral, De-
mény Péterrel. 11.30 óra – Markó
Béla Egy mondat a szabadságról
című verseskötetének bemutatója.
Közreműködik: Gáspárik Attila.
Házigazda: Demény Péter. 13.00
óra – Távolság-tartás. Felolvasó-
délután. Résztvevők: Mărcuţiu-
Rácz Dóra, Gál Hunor, Láng
Orsolya, Imre Eszter, Nagy Attila,
Borsodi L. László. 20.00 óra – Off-
Látó: Édentől Keletre Filmklub.
Meghívott: Láng Orsolya. Beszél-
getőtársa: Codău Annamária. Az
NKA támogatásával.

Augusztus 5., szerda, 9.55 óra –
Reggeli vers. 10.00 óra – Kritiku-
sok jelen időben. Beszélgetés
György Andreával és Amik Anna-
máriával. Házigazda: Láng Zsolt.

11.30 óra – Terasz-beszélgetések: A
költészet ma. Vitaindítók: Imre Esz-
ter, André Ferenc, Láng Zsolt, De-
mény Péter. 12.30 óra – Hármas
bemutató: Kemenes Henriette Odú,
Ozsváth Zsuzsa Előző részek és
Székely Örs Ostinato című verses-
könyveinek bemutatója. Beszélge-
tőtársuk: Codău Annamária. 13.30
óra – Gálfalvi György Világszélen
című könyvének bemutatója. Be-
szélgetőtársa: Demény Péter. 20.00
óra – Tábor-naplók felolvasása.
21.00 óra – Off-Látó. Édentől Ke-
letre Filmklub-vetítés: Hajdu Sza-
bolcs – Békeidő. A film után online
találkozó Hajdu Szabolccsal, a film
rendezőjével.

Augusztus 6., csütörtök, 9.55
óra – Reggeli vers. 10.00 óra –
Összegző, csoportkép. Délutánon-
ként írófoci, -jóga, fürdés a Nyá-
rádban.

A 4. Látó-tábor fő támogatói a
Communitas Alapítvány és a Beth-
len Gábor Alap. (Knb.)

Látó 30
A héten kerül sor a Látó 4. írótáborára



útvonal, amely kétszer lépik be,
majd hagyja el megyénket. Egyik
szakasz délen Segesvár környéki,
egykori szász településeket érint
(Szászkézd, Fehéregyháza, Erked),
a másik Marosvécs és Parajd között
halad nagyjából a Görgény völgyé-
ben, Alsóidecs, Görgénysóakna,
Görgényszentimre, Erdőlibánfalva,
Görgényhodák községek területén
és természetesen Szovátán is, majd
Parajd felé irányulva tér Hargita
megyébe. Egy-két kivétellel jelen
voltak a helységek polgármesterei,
a csíkszeredai magyar konzulátus
képviselői, politikusok. Egy nagy
csapat képviselte a Mureş Runners
szabadidő-sportegyesületet is, ők
kerékpárral érkeztek Marosvásár-
helyről a helyszínre. 

A rendezvényt a szovátai Petőfi
parkban felállított színpadon Alin
Uhlmann Uşeriu, az egyesület el-
nöke vezette, aki többek között el-

mondta, hogy a Via Transilvanica
kiépítésének ötletét a más orszá-
gokban (Spanyolország, Francia-
ország stb.) létező tematikus
útvonalak adták. Jelmondata – Út,
amely összeköt – nem csak az
egyesülést szimbolizálja, hanem
mindazt, amit Románia jelent tu-
risztikai szempontból: a külön-
böző tájegységek természeti,
etnikai gazdagságát. Részben kö-
veti az egykori római limest,
amely önmagában egy történelmi,
kulturális teret határolt be. A Tăşu-
leasa Social első hasonló próbál-
kozása a Kelemen-havasokban
kijelölt, ismertetőtáblákkal is ellá-
tott Via Maria-Theresa (Mária Te-

rézia útja) volt. A részben ma is
látható utat az egykori Habsburg
Birodalom határőrei használták. A
sikeren felbuzdulva vállalták fel,
hogy Erdély határait követve kije-
lölik a Via Transilvanicát, amely-
nek célja az itt élő népek, kultúrák
közötti kapocs megteremtése is. A
szervezet elnöke örömmel adott
hangot annak, hogy a kijelölés
során (fehér alapon narancssárga T
monogrammal) nemcsak jelzése-
ket festettek, hanem közel 300 kg-
os gránittömböket is kihelyeztek,
a munkából számos önkéntes és
önkormányzat is kivette a részét.
Ez az összefogás is igazolta,
nemes cél érdekében az ország kü-
lönböző tájain élő és dolgozó em-
berek össze tudnak fogni. 

Sikerült bevonni a munkába
számos önkéntest, önkormányza-
tot, civil szervezeteket, stratégiai
partnereket, támogatókat, nagy ne-
veket, akik az ügyet képviselik. A

Maros megyén áthaladó szakaszt
három hét alatt építették ki. Volt
amikor csupán néhány önkéntes
dolgozott, de előfordult, hogy pol-
gármesterek a község tulajdoná-
ban levő traktorokat is bevetették,
hogy a helyszínre szállítsák az út-
vonaljelző köveket. És nem véletle-
nül érintették Szovátát, amely
jellegzetességével sajátos színfoltja
a Via Transilvanicának. 

A Maros megyei szakaszt fel-
avató ünnepségen a felszólalók
sorát házigazdaként Fülöp László
Zsolt, Szováta polgármestere nyi-
totta meg, aki értékelte a kezdemé-
nyezést, és elárulta, hogy a park
közepébe helyezett „határkövet”

Bocskay Vince helybéli szobrász
faragta ki a fürdőtelepre jellemző
szimbólummal. Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke el-
mondta, az eddig elkészített útvonal
leghosszabb szakasza Maros me-
gyén halad át, ami igazolja, hogy
nagyon gazdag itt a turisztikai kíná-
lat. A vírusjárvány okozta válságból
való kilábalás egyik fontos gazda-
sági lehetősége a turizmus, s mint
ilyen, a megyei tanács is megtesz
mindent ezért. A megyei tanács
szándékában áll egy több mint 100
km hosszú kerékpárutat kiépíteni az

egykori kisvasút nyomvonalán. Ez
kiegészítené a Via Transilvanica kí-
nálatát. 

A két elöljáró román és magyar
nyelvű beszédeit követően a vendé-
gek betonba rögzítették a park kö-
zepén felállított jelzőoszlopot. A
szimbolikus jelentésű mozzanat
után felszólalt még Marcel Iureş
színművész, aki elárulta, hogy tud
néhány szót magyarul, ismeri a
„barangoló” jelentését is. S mint
aki összebarangolta a világot, fel-
vállalta, hogy a nevét és arcát adja
a kezdeményezéshez. E cél nagy-
követei többek között Tibi Uşeriu –
az egyesület elnökének öccse –, az
ismert extrém sportoló, aki társá-
val, Toma Coconeával arra ösztö-
nözte a jelenlevőket, hogy járják
végig az útvonalat. A rendezvényen
nem véletlenül volt jelen Miklós
herceg, I. Mihály király unokája és
felesége, Alina is, hiszen mindket-
ten aktívan részt vettek az útvonal
kiépítésében. Két és fél évvel ez-
előtt csatlakoztak az egyesülethez.
S míg Miklós herceg szerepet vál-
lalt az útvonal bejárásában, kijelö-
lésében, felesége mindezt leírta és
közölte a honlapon. A herceg a
munkájáról, az útvonal hasznáról,
szépségéről és fontosságáról be-
szélt a hallgatóságnak. Felszólalt
még Corina Vasile, a Raiffeisen
Bank képviselője, aki elmondta, a
pénzintézet 300.000 euróval támo-
gatta a projektet, mert hittek abban,
hogy ez a jövőnek szóló jó befek-
tetés. Dragoş Bucurenciu a Zöld
003 egyesület nevében szólalt fel.
Civil szervezete az egykori szász
falvakat érintő erdélyi dombvidé-
ken fogott hozzá hasonló útvonal
kijelöléséhez, és ezért lett a Via

Transilvanica projekt partnere. A
rendezvény tiszteletbeli meghí-
vottja volt Andrew James Noble,
Nagy-Britannia bukaresti nagykö-
vete, aki románul és angolul szólt a
jelenlevőköz. Többek között el-
mondta, nem véletlenül kedvelte
meg Károly herceg Romániát, nem-
csak természeti szépsége, hanem
kulturális sokszínűsége is vonzotta,
és természetesen a családi gyöke-
reknek is szerepük van benne. Arra
hívta fel a figyelmet, hogy a Via
Transilvanica a természeti és kultu-
rális örökségvédelem jó példája
lehet, ugyanakkor egészségünk
megőrzése érdekében fontos a ke-
rékpározás, a gyalogtúrázás, és erre
kínál lehetőséget a felavatott útvo-
nal. 

A programnak több mint 4000
adományozója volt. A számos
szponzor mellett olyan partnerek
is mellé álltak, mint a kolozsvári
Endava nemzetközi szoftverfej-
lesztő cég, amelynek munkatársai
nevében Isabela Buhai régióme-
nedzser elárulta, egyik ismerőse
„hazafelé” menet vitte be az
egyesület Beszterce megyei (Bá-
ránykő) székhelyére, és amikor
meglátta, mivel foglalkoznak, fel-
ajánlotta a segítségét. Elmondta,
a szovátai ünnepség alkalmával
indították el azt a mobiltelefon-
applikációt, amellyel követhető
az útvonal, letölthetők naprakész
információk, és bárki megoszt-
hatja tapasztalatait, friss informá-
cióit. Az önkéntesek qr-kóddal
ellátott kis jelzőoszlopokat is át-
adtak, amivel be lehet lépni a vir-
tuális térbe. 

Az ünnepséget találóan a Maros
Művészegyüttes román és magyar
tagozatának rövid műsora zárta. 

A Hargita megyei szakasz – a
Székelyföldet (Terra Siculorum)
szeli át – avatója Székelyderzsen
lesz. Alin Uşeriu a Népújság kér-
désére elmondta, munkájuk nem
ér véget a teljes útvonal kiépíté-
sével, hiszen utána nagyobb teret
szentelnek majd a népszerűsíté-
sének, mivel csak akkor van ér-
telme a programnak, ha
használják is a turisták. Reméli,
hogy az önkormányzatok, civil
szervezetek és önkéntesek is sze-
repet vállalnak majd a karbantar-
tásában, mert sajnos a
tapasztalatok azt mutatják, hogy
vannak olyanok, akik tönkrete-
szik a turistajelzéseket, irány-
jelző és információs táblákat. Az
elnök hangsúlyozta, a Via Tran-
silvanica ötletgazdája az egyesü-
let, de ez valójában mindenkié,
ezért is választották jelmondatul:
„Út, amely összeköt”. 

Via Transilvanica
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A Via Transilvanica megyei szakasza Fotó: Nagy Tibor

A műsorvezető Alin Uhlmann Ușeriu, az egyesület elnöke

Marcel Iureș színművész a projekt nagykövete 

A Via Transilvanica útvonala (háttérben Alin Uhlmann Ușeriu és Fülöp László Zsolt) 

Miklós herceg aktívan részt vett a programban 

(Folytatás az 1. oldalról)



Fontos szerep juthat az okostelefonoknak a koro-
navírus elleni küzdelemben, a kontaktkövető app-
likációk kapcsán azonban számos adatvédelmi
kérdés is felmerül – olvasható az EP honlapján.

A fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követésére
szolgáló alkalmazások segítséget nyújthatnak a járvány fé-
kezésében, főként a nemzeti hatóságok stratégiájának ré-
szeként. Ezeknek köszönhetően a hatóságok tisztább képet
kapnak a vírus terjedéséről. Az EU és a tagállamok már
dolgoznak egy hatékony megoldáson, az Európai Bizott-
ság egy közös, uniós szintű eszköztár kidolgozását java-
solta.

Ezek a mobilalkalmazások azonban magánadatokon ala-
pulnak, ezért a Parlament hangsúlyozta, körültekintően
kell eljárni a megtervezésüknél. Április 17-én elfogadott
állásfoglalásukban és a május 14-i plenáris vitán a képvi-

selők kiemelték, hogy bármilyen, a világjárvány ellen
használt digitális technikának teljes mértékben összhang-
ban kell lennie a szigorú európai adatvédelmi és a magán-
élet védelmére vonatkozó szabályokkal. Szerintük az
alkalmazások használatának önkéntes alapon kell működ-
nie, és amint nincs már szükség rá, automatikusan véget
kell vetni neki.

A képviselők hangsúlyozták, hogy az adatoknak névtelen-
nek kell lenniük, és a visszaélések kockázatának korlátozása
érdekében nem szabad azokat központi adatbázisokban tá-
rolni. Egyértelművé kell tenni, hogy az alkalmazás várhatóan
hogyan segíti elő a fertőzések csökkenését, pontosan hogyan
működnek, és vannak-e a fejlesztőiknek üzleti érdekei.
Nyomkövető alkalmazások az EU-ban

Az EU és számos tagállam már dolgozik különböző digi-
tális nyomkövető megoldásokon, amelyek célja a járvány ter-
jedésének követése és lassítása.

Közegészségügyi szempontból azok az alkalmazások a
legígéretesebbek, amelyek figyelmeztetnek, ha egy fertőzött

személy közelében va-
gyunk. Ezeknek az alkal-
mazásoknak az a
hozzáadott értéke, hogy
rögzíthetik a fertőzött sze-
mély lépéseit, tevékenysé-
gét, amelyekre ő maga
nem feltétlenül tud vissza-
emlékezni utólag, így pon-
tosabbá teszik és
korlátozzák a betegség to-
vábbi terjedését.

Az alkalmazások emel-
lett pontos információt ad-
hatnak a világjárványról,
kérdőíveket tartalmazhat-
nak, amelyek segítenek,
hogy megállapítsuk, lehe-
tünk-e fertőzöttek, vagy
éppen kapcsolatot teremte-
nek az orvos és betege kö-
zött.

Bár nagyon hatékonyan segíthetnek a járvány terjedésének
feltérképezésében, közben felfedhetnek az egészségi állapo-
tunkra vagy éppen a lakóhelyünkre vonatkozó adatokat.

Ezért a Bizottság a tagállamokkal, az európai adatvédelmi
biztossal és az Európai Adatvédelmi Testülettel együttmű-
ködve összeállította a Covid–19-járvánnyal kapcsolatos
appok kifejlesztésére vonatkozó irányelveit, hogy segítséget
nyújtson az adatvédelmi szabályok betartásához.

Az adatvédelemről szóló rész az irányelvek egyik legfon-
tosabb része, amely kijelenti, hogy az alkalmazásoknak teljes
mértékben meg kell felelniük az uniós adatvédelmi szabá-
lyoknak.

A Bizottság május 13-án felvette a kontaktkövető alkalma-
zások használatát az Európában történő utazásokra vonatkozó
iránymutatások közé, és megjegyezte, hogy ezeknek határo-
kon átnyúlóan is működniük kell, hogy az emberek bárhol
Európában riasztást kaphassanak.

Júniusban a tagállamok megállapodtak, hogy – az uta-
zási korlátozások fokozatos megszüntetésével egy időben
– a tagállami alkalmazások akkor is zökkenőmentesen
fognak működni, ha a felhasználó egy másik uniós or-
szágban tartózkodik. Ez újabb fontos lépés annak érdeké-
ben, hogy megvalósuljon a koronavírus-fertőzések
nyomon követésére szolgáló mobilalkalmazások közötti
interoperabilitás.
A Parlament őrködik az adatvédelmi szabályok 
betartása felett

Juan Fernando López Aguilar, az EP állampolgári jogi
szakbizottságának elnöke szerint az alkalmazások fontos sze-
repet játszhatnak a válság enyhítésében, és üdvözölte a Bi-
zottság közös eszközkészletre tett javaslatát, ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy biztosítani kell az alapvető jogokat és az
adatvédelmet.

„Figyelemmel kísérjük, hogy az uniós jogszabályok alap-
elveit és szabályait mindenki tiszteletben tartsa a Covid–19
elleni küzdelem során, ide értve a világjárvány terjedésének
követését segítő alkalmazásokat és technológiákat is” –
mondta az EP-képviselő.
A koronavírus-alkalmazások fejlesztésének 
fő előfeltételei 

* A nemzeti egészségügyi hatóságoknak engedélyezniük
kellene az alkalmazásokat 

* Továbbra is teljes mértékben a felhasználók rendelkez-
nek személyes adataik felett 

* Csak azokat a személyes adatokat szabad feldolgozni,
amelyek az adott cél szempontjából relevánsak 

* A személyes adatokat nem szabad a szükségesnél tovább
tárolni 

* Az adatokat az egyén eszközén, titkosítva kell tárolni 
* Biztosítani kell a feldolgozott adatok pontosságát 
* A nemzeti adatvédelmi hatóságokat teljes mértékben be

kell vonni az alkalmazások fejlesztésébe 

(Forrás: EP – friss hírek)

Forrás:  internationalpetportal.eu

Juan Fernando López Aguilar Forrás:  Wikipédia

Mózes Edith
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(Fizetett hirdetés)

Covid–19-nyomkövető alkalmazások és magánadataink védelme 
A koronavírust kell nyomon követni, nem az embereket 



Szerkeszti: Farczádi Attila
1147.
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Bennmaradást jelenthet a három pont
Rendkívül fontos három pontot szerzett a tenger-

parton, a konstancai Viitorul elleni mérkőzésen a sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK 1. ligás labdarúgócsapata.
Az utóbbi időben gyengélkedő háromszéki együttes
veszélyesen küzel került a kiesési övezethez, ezekkel
a pontokkal azonban elég nagy valószínűséggel meg-
őrizheti a helyét az élvonalban. A matematikai bizton-
ságra azonban még várnia kell a sok elmaradt
mérkőzés miatt.

Az ovidiui stadionban játszott találkozónak már az
első perceitől nyilvánvaló volt, hogy melyik a moti-
váltabb csapat. Gheorghe Hagi együttese már koráb-
ban biztosította magának az alsóház első helyét, és
sok fiatalt küldött pályára, az OSK számára azonban
létfontosságú volt a pontszerzés. Ez elsősorban a kö-
zéppályán látszott, ahol a szentgyörgyiek voltak elsők
a labdánál, folyamatosan nyomás alatt tartották a
konstancai kaput, és nagyon hamar, az első félórában
már megnyugtató, háromgólos előnyre tettek szert.
Anélkül, hogy az OSK csatárainak érdemeit csökken-
tenénk, el kell azonban azt is mondani, hogy ehhez
jelentősen hozzájárultak a konstancai védelem szar-
vashibái is.

Az első gólt a 8. percben szerezte az OSK, amikor
Mladen hazaadással próbálkozott, a labdára az ötös
és az alapvonal találkozásánál Šafranko csapott rá, és
az ötösre érkező Carnat elé tálalt, aki nem hibázott. A
14. percben ismét bakizott a hazai védelem, Šafranko
könnyedén lerázta Arteant, kipasszolt a bal oldalon
érkező Şfănescu elé, aki a hosszú sarokba küldte. A
32. percben Carnat duplázott, a Viitorulnak egy újabb
könnyen eladott labdája után. Šafranko Fülöp István-
nak adta ki lövésre, utóbbi azonban észrevette, hogy
Carnat még jobb helyzetben van, így átengedte társá-
nak a gólszerzés lehetőségét.

3-0 után, és főleg a második félidőben visszahúzó-
dott az OSK, így a mezőnyt most már a Viitorul
uralta, és miután az első félidőben egyetlen helyzetet
sem hozott össze, Hagi csapata kétszer is veszélybe
sodorta Niczuly kapuját. Előbb Bodişeanu tört be bal
oldalról az alapvonal mellett, ám beadás helyett az
oldalhálóba lőtt, majd Casap fejese ment centiméte-

rekkel mellé.  Ahogy telt azonban az idő, ismét lan-
kadt a hazai csapat, és az OSK-nak volt néhány ve-
szélyes akciója, az eredmény azonban már nem
változott.

A Sepsi OSK szerdán elviekben a clinceni-i Aca-
demicát fogadja az utolsó forduló keretében, ez azon-
ban nem az utolsó mérkőzése, hiszen még ott a
Dinamo elleni elmaradt találkozója is. Azért csak el-
viekben, mert pontos időpont még nincs, no meg a
feje tetejére állított bajnoki program újraütemezése a
szövetség végrehajtó bizottságától is függ, amely hét-
főn ülésezik.

Fél lábbal a harmadosztályban
Nyárádtő

Szombaton megkezdődtek a 3. ligába jutásért kiírt osztályozók. Az idén
szokatlan, a járvány miatt megváltoztatott rendszerben, hármas csopor-
tokban játszanak a 4. ligák bajnokai, semleges helyszínen. Maros megyét
a nyárádtői Unirea képviseli, amely az első meccsen a sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK II együttesével játszott a csoport előre hozott döntőjének te-
kintett találkozón. A Brassóban rendezett mérkőzésen az első félidőben
nem esett gól, de újrakezdés után két perccel Potor megtörte a jeget, majd
a végjátékban, amikor az ellenfél rohamozott, Iuşan megszerezte Nyárádtő
második találatát is. A 3. ligába 12 év után visszatérni készülő csapat 
vasárnap a nagydisznódi Măgurával játszik, miután már ismeri az OSK
II – Măgura meccs eredményét.

Nyárádtőn is rendeznek egy csoportot, itt a számos volt élvonalbeli já-
tékost felvonultató brassói Coronának könnyed játszadozás volt elbánni
Gyergyószentmiklós csapatával.

Az osztályozón egyébként négy megye nem vesz részt a drákói felté-
telek miatt. Beszterce-Naszód megye egyesülete azt közölte a szövetség-
gel, hogy az amatőr labdarúgásra vonatkozó előírások teljesíthetetlensége
miatt nem tudja befejezni a 4. ligát, ezért nem hirdet bajnokot, míg Me-
hedinţi, Teleorman és Tulcea megye képviselői nem tudták (anyagilag)
teljesíteni a kötelező teszteléseket. Egészen elképesztő történt Vâlcea
megye bajnokával, amely nem PCR-teszteket, hanem a sokkal olcsóbb
gyorsteszteket végeztette el, ezért nem engedték pályára lépni. Így jut az
Olt megyei Potcoavă nevű település együttese játék nélkül a 3. ligába,
hisz a csoportban a harmadik Teleorman képviselője lett volna…

Eredményjelző
Északkeleti régió

A csoport (Vaslui):
Unirea Mirceşti (IS) – Bradu Borca (NT) 1-8
A csoport harmadik csapata: Siretul Dolhasca (SV) 
B csoport (Paşcani):
Sporting Juniorul Vaslui (VS) – Dante Botoşani (BT) 1-2
A csoport harmadik csapata: Viitorul Curiţa (BC) 

Északnyugati régió
A csoport (Zilah)
Szatmárnémeti CSM (SM) – Dési Someşul 0-0 (büntetők: 3-4)
A csoport harmadik csapata: Nagyváradi NAC
B csoport (Szatmárnémeti)
Nagysomkúti Progresul (MM) – Szilágysomlyói Sportul 2007 (SJ) au-

gusztus 9-én
Beszterce-Naszód megyének nincs képviselője.

Középrégió
A csoport (Brassó)
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II (CV) – Nyárádtői Unirea 0-2
A csoport harmadik csapata: Nagydisznódi Măgura 
B csoport (Nyárádtő)
Brassói Corona (BV) – Gyergyószentmiklósi Jövő (HR) 16-0
A csoport harmadik csapata: Marosújvári CS (AB) 

Nyugati régió
A csoport (Vajdahunyad)
Temeshidegkúti Victoria (AR) – Ezeresi Progresul (CS) 1-1 (büntetők: 1-2)
A csoport harmadik csapata: Turceni-i Ştiinţa Turceni (GJ) 
B csoport (Kiskrassó)
Perjámosi Avântul (TM) – Petrozsényi Jiul (HD) augusztus 9-én
Mehedinţi megyének nincs képviselője.

Délnyugati régió
A csoport (Râmnicu Vâlcea)
Dăbuleni-i Unirea Tricolor (DJ) – Budeasai Voinţa (AG) 0-4
A csoport harmadik csapata: Roberto Ziduri (DB) 
B csoport (Valea Ursului)
Petrolul Potcoava (OT) – Costeşti-i Minerul Costeşti (VL) 3-0 (hiva-

talból)
Teleorman megyének nincs képviselője.

Déli régió
A csoport (Buzău)
ACSM Olteniţa (CL) – Domneşti-i Viitorul Domneşti (IF) 1-0
A csoport harmadik csapata: CSO Plopeni (PH) 
B csoport (Modelu)
Bukaresti Steaua (B) – Mihăileşti-i Argeşul 2009 (GR) 8-1
A csoport harmadik csapata: Ciulniţai Bărăganul Ciulniţa (IL) 

Délkeleti régió
A csoport (Râmnicu Sărat)
Gugeşti-i Victoria (VN) – Valea Mărului-i Avântul (GL) 1-2
A csoport harmadik csapata: Chişcani-i Sportul (BR) 
B csoport (Galac)
Albeşti-i Gloria (CT) – CSM Râmnicu Sărat (BZ) 0-0 (büntetőkkel: 4-3)
Tulcea megyének nincs képviselője.

Nem lehet időben befejezni a bajnokságot
Elképesztő helyzet alakult ki a labdarúgó 1. li-

gában, amelynek a felsőházát képtelenség befe-
jezni az UEFA által kitűzött augusztus 3-i
határidőig. A Giurgiui Astra – Craiovai Univer-
sitatea meccset ugyanis négy halasztás után sem
lehetett lejátszani az Astránál felfedezett koro-
navírusos fertőzöttek miatt. Ráadásul így az Ast-
rának a FCSB elleni vasárnapi meccse is sine die
elhalasztódott.

Márpedig hétfő éjfélig az UEFA várja a
román szövetségtől a bajnok és az Európa-ligá-
ban induló csapatok kilétét.

Hogy ebből a kutyaszorítóból megszabadulja-
nak, a román labdarúgás vezetői egy dologban
bízhatnak, hogy hétfőn le lehet játszani (ti. nem
jelentkezik a fertőzés a két keretben) a Craiova–
Kolozsvári CFR meccset, és az nem végződik
döntetlennel. Ha ugyanis valamelyik fél győz, az
elmaradt meccsek már nem befolyásolhatják a
bajnok és az EL-résztvevők kilétét. A rémforga-
tókönyv azonban egy egál lenne, mert az olyan
feladvány elé állítaná a szövetséget, amelynek
nincs olyan megoldása, amely mindenki számára
kielégítő lenne.

És akkor még nem szóltunk az alsóházról,
ahol a Dinamónak hét elmaradt mérkőzése van.
A liga augusztus 18-áig tolná ki az idény végét,
ám a döntés a szövetség végrehajtó bizottságá-
nak kezében van. Ebben az esetben sincs jó dön-
tés, különösen, hogy a kiesést befolyásoló
meccsekről van szó.

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga
Felsőház, 10. forduló: FCSB–Giurgiui Astra

függőben, FC Botoşani – Medgyesi Gaz Metan
4-1, Craiovai Universitatea – Kolozsvári CFR
ma játsszák. Az előző fordulóból: Kolozsvári
CFR – FC Botoşani 1-0. Giurgiui Astra – 
Craiovai Universitatea függőben. A 8. forduló-
ból: FCSB – Kolozsvári CFR 0-2. 

Alsóház, 12. forduló: Târgoviştei Chindia –
Clinceni-i Academica 3-1, Nagyszebeni Her-
mannstadt – Konstancai Viitorul 2-0, Jászvásári
Poli – FC Voluntari 2-1, Sepsi OSK – Dinamo el-
halasztották. 13. forduló: Clinceni-i Academica
– Nagyszebeni Hermannstadt 0-2, Konstancai
Viitorul – Sepsi OSK 0-3, Jászvásári Poli – Târ-
goviştei Chindia és FC Voluntari – Dinamo lap-
zárta után.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóház, 13. forduló: Kons-

tancai Viitorul S psiszentgyörgyi Sepsi OSK 
(0-3)

Ovidiui Hagi-akadémia stadion, nézők nélkül.
Vezették: Marian Barbu (Fogaras) – Bogdan
Gheorghe (Bukarest), Stelian Slabu (Brassó).
Tartalék: Mihai Amorăriţei (Câmpina). Ellenőr:
Adrian Vidan (Bukarest).

Viitorul: Căbuz – Mladen, Artean, Ghiţă,
Dussaut (24. Căpuşă), Ciobanu, Iacob (67.
Dulca), Achim (46. Casap), Chiţu (67. Lazăr),
Rivaldinho (46. Bodişteanu), G. Ganea.

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Tincu, Bou-
henna, Fl. Ştefan, Kovács (80. Celea), Deaconu,
Ştefănescu (80. Gál-Andrezly), Fülöp István (75.
Achahbar), Carnat, Šafranko (68. Diaz).

Gólok: Carnat (8., 32.), Ştefănescu (16.).
Sárga lapok: Kovács (61.), Fülöp István (71.).

A csapatok döntik el a bajnoki rendszert
Közzétette a 2020-21-es bajnoki idényben az A1

osztályban részt vevő csapatok mezőnyét a Román
Röplabdaszövetség. A testület igazgatótanácsának
ülésén megállapították, hogy a férfibajnokságba 11,
a nőibe 12 csapat iratkozott be, és az a döntés szüle-
tett, hogy a férfiaknál még lehetővé teszik egy csapat
beiratkozását, ha lesz rá jelentkező.

A röplabdában évek óta csonka bajnokságokat ren-
deznek, mert nem sikerül feltölteni az elvileg 12-es
létszámot az élvonalban, ezért a mostani bejelentést
(ti. hogy a nőknél teljes mezőny lesz) sokan óvatosan
fogadták, mert az előző években is így történt, már a
bajnoki programot is kisorsolták, aztán sorra léptek
vissza a csapatok, a tavaly páldául éppen a marosvá-
sárhelyi CSM.

Az idén azonban ismét lesz csapata a városnak,
visszatér két év után a CSU Medicina, miután nem
sikerült a CSM-vel kiváltani az egyetemi klub sze-
replését. A mezőnyben ugyanaz a 11 csapat lesz, mint
a tavaly, plusz a marosvásárhelyiek, miután az utolsó,
azaz kieső helyen végző CSO Voluntari-t is visszafo-
gadták, tekintve, hogy a másodosztályból csak a CSU
Medicina kívánt élni a feljutás jogával.

A teljes lista tehát a következő: Balázsfalvi Alba
Volei, Bukaresti Dinamo, CSM Târgovişte, Bákói
Ştiinţa, Lugosi CSM, Galaci Belor, CS Medgidia, Pi-
teşti-i FC Argeş, Kolozsvári U, Bukaresti Rapid,
CSO Voluntari 2005, Marosvásárhelyi CSU Medi-
cina.

Újdonság, hogy az idén a csapatok maguk fogják
eldönteni, milyen rendszerben játsszák a bajnoksá-

got, ehhez három változat közül választhatnak. Ér-
dekes, hogy a leglogikusabb, és a rájátszási model-
lek közül a leghagyományosabb, mégpedig az, hogy
az alapszakasz után több győzelemig tartó kieséses
rendszerben folytassák (az első a nyolcadikkal, a
második a hetedikkel és így tovább), nincs ezek kö-
zött.

Az első lehetőség, hogy maradjon a tavalyi rend-
szer, és az alapszakasz után két értékcsoportban (1-
6. és 7-12. helyek) folytassák, a megszerzett pontokat
pedig vigyék magukkal. Néhány éve ebben a rend-
szerben játszanak, noha a gyakorlat azt mutatta, hogy
érdektelenné válik a bajnokság vége, mert már jóval
a befejezés előtt ismerni lehet a bajnokot.

A második rendszer némileg hasonló, de a ráját-
szásban három értékcsoportot (1-4., 5-8. és 9-12. he-
lyek) alkotnak. A harmadik lehetőség pedig a
klasszikus oda-vissza bajnokság, rájátszás nélkül. Az
utóbbi változatot a járvány miatt látják jó megoldás-
nak, tekintve, hogy sok szabad dátumot hagy a nap-
tárban, és lesz idő az esetleges megfertőződések miatt
elhalasztott mérkőzések újraütemezésére.

Noha a röplabdában hagyományosan már június-
ban elkészült a menetrend, ez egyelőre késik, a szö-
vetségnél a klubok döntésére várnak.

Annyit már tudni lehet, hogy a bajnokság rajtját
október 17-ére időzítették, a labdajátékok közül utol-
sóként, „esélyt” adva a járványnak arra, hogy addig
kitombolja magát, és talán elfogadható körülmények
között lehet majd a bajnokságot megszervezni. 
(bálint)

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor



Bóné Tibor 
Bóné megyénk labdarúgásának

legkiválóbb edzőjeként írt sporttör-
ténelmet. 17 évesen már a Petrozsé-
nyi Jiul játékosa volt, 1950-ben a
Steaua elődjéhez, az egykori CCA-
hoz igazolt, amellyel hat bajnoki
címet (1951, 1952, 1953, 1956,
1960, 1961) és négy Románia-
kupát (1950, 1951, 1952, 1955)
nyert.

Az első ligában 270 találkozón
10 gólt szerzett, a román válogatott-
ban 12-szer volt eredményes.

1962–1964 között a Steaua ifjú-
sági edzője volt, 1964–1979 között
az ASA csapatát irányította (az
1969–1970-es bajnoki idényben a
Steauát, míg az 1973–1974-es baj-
noki évadban a Székelyudvarhelyi
Textilát edzte). Az ASA a Bóné–
Vakarcs edzőpárossal az 1966–
1967-es idényben került fel az A
osztályba, amellyel az 1974–1975-
ös szezonban második lett, a Romá-
nia-kupában pedig az elődöntőbe
jutott.

Bóné az ASA vezetőedzőjeként
1967. augusztus 20-án hazai pályán,
a Kolozsvári Universitatea ellen
mutatkozott be az A osztályban,
akkor a csapat 3-2-re győzött, míg
utoljára 1979. június 24-én ült az
ASA kispadján, akkor a vásárhelyi
alakulat 3-1 arányban győzte le a
Bákói SC együttesét.

Bóné 1983. március 22-én, 54
évesen hunyt el.
Fanici András

A maroshévízi illetőségű Fanici
az akkori helyi C osztályos Mure-
şulnál (1971–1973) kezdett futbal-
lozni, majd 1973-ban a Brassói
Steagul Roşuhoz került, 1974-ben
az akkori B osztályos Unirea 
Focşani igazolta le. Focşani-tól
1975-ben került az ASA-hoz, ahol
1987-ig játszott. Pályafutását aktív
labdarúgóként 1988-ban az Elektro-
marosnál fejezte be, de még évekig
bíráskodott, majd harmadik ligás
szövetségi megfigyelő is volt.

Vásárhelyi színekben 310 élvo-
nalbeli összecsapáson 82 gólt szer-
zett, játszott az ifjúsági, olimpiai és
felnőttválogatottban is.

1977. szeptember 14-én, 15 ezer
néző előtt a Ligetben rendezett
UEFA-kupatalálkozó első mérkőzé-
sén az AEK Athén ellen az ASA
győzelmet érő gólját ő szerezte a
mérkőzés 81. percében. A visszavá-
gón, az Égei-tenger partján 3-0-s
vereséget szenvedett a csapat, és ki-
esett a sorozatból. Ez volt a maros-
vásárhelyi labdarúgás történetének
legnagyobb nemzetközi sikere.

Fanici 2008. szeptember 2-án
hunyt el, 53 évesen.
Nagy Miklós (1942–1996)

A helyi labdarúgás egyik legsok-
oldalúbb játékosa kétségkívül a
néhai Nagy Miki volt.

A Tatinak becézett egykori zsu-
kás az MTE-nél kezdte pályafutását
(együtt focizott bátyjával, Jánossal),
aztán a bukaresti Pompierulnál
folytatta (1962–1964), onnan a pi-
teşti-i Dinamóhoz (1964–1967) ke-
rült, de a fővárosi Dinamónál is
játszott az 1967–1968-es idényben.
1969-ben igazolt az ASA-hoz. A

búcsúmérkőzésére – amely a 300.
volt az A osztályban – 1977. június
30-án került sor (ASA–Galaci Oţe-
lul 3-0).

Nagy Miki Piteşti-en négy egy-
mást követő évben volt gólkirály,
összesen 58 találattal.

1996. november 25-én hunyt el,
az idén lenne 78 éves.
Ioan Mureşan (1944–1991)

Muri a vásárhelyi labdarúgóélet
egyik közkedvelt alakja volt, aki
nemcsak a focizás okán vált is-
mertté, hanem kicsapongó élet-
módja miatt is.

A Fehér megyei illetőségű Mure-
şan az ASA együttesében lett ismert
élvonalbeli labdarúgó, ahol az
1971/1972-es bajnoki évadban mu-
tatkozott be. 

Az egykori társak Rókának be-
cézték, az edzők mint utolérhetetlen
szoknyavadászra, a piapartik bajno-
kára emlékeznek vissza rá. Az éj-
szakázások ellenére a meccsek
legfrissebb, legeredményesebb játé-
kosa is volt.

Ioan Mureşan 1989-ben, 45 éve-
sen még pályára léphetett az ASA
színeiben a klub Ligetben rendezett

25. évfordulóján, 1991-ben, 47 éve-
sen távozott az élők sorából.
Gáll Dezső (1958–1998)

Dezsőke, Jenő bátyjával együtt,
először a falusi bajnokságban sze-
repelt Ákosfalva csapatával, 14
évesen került a Lemnarulhoz, 16
évesen már a felnőttcsapatban ját-
szott. Innen az ASA ifijeihez, majd
17 évesen a felnőttcsapatba hívták,
amelynek mezét 362 A osztályos
mérkőzésen viselte, emellett több
mint 40-szer volt ifiválogatott.

Gáll Dezső az ASA színeiben
1977. szeptember 14-én mutatko-
zott be Marosvásárhelyen a híres at-
héni AEK ellen. 

Az 1985-ös évad első felében a
Szászrégeni Avântult erősítette,
aztán visszatért anyaegyesületéhez,
ahonnan egy évre az akkori B osz-
tályos Elektromaroshoz szerződött.
A Elektrónál öt gólt szerzett, ott fe-
jezte be labdarúgó-pályafutását, 36
évesen.

Gáll Dezső sajnos túl korán,
1998. július 6-án távozott az élők
sorából, szívbetegség következté-
ben, alig 40 évesen. Az idén 62 éves
lenne.

Laurenţiu Augustin Bozeşan
(1959–1998)

Bozeşan szülővárosában, Dicső-
szentmártonban gyermekkorában
kezdett el futballozni, majd 1978-
ban, 19 évesen az ASA-hoz igazolt,
ahol két évig játszott az élvonalban.
1980–1982 és 1985–1988 között a
fővárosi Sportul Studenţescet erősí-
tette – a csapattal az UEFA-kupá-
ban szerepelt –, 1982–1984 között
a Temesvári Politehnica játékosa
volt, 1987–1989 között a bukaresti
Rapid, 1989–1990 között a temes-
vári Progresul alakulatánál szere-
pelt. Az A osztályban 60
mérkőzésen játszott és 7 gólt lőtt.
Az 1990–1991-es idényben a német
alacsonyabb ligás FC05 Schwein-
furth légiósa volt.

Romániában összesen 222 élvo-
nalbeli mérkőzésen 33-szor volt
eredményes, négyszer volt olimpiai,
háromszor nagyválogatott is.

1998. október 8-án hunyt el autó-
balesetben egy németországi autó-
pályán, mindössze 39 éves volt…
Idén töltené a 61. évét.
Dorin Naste (1955–2009)

A jászvásári születésű Naste 17
évesen mutatkozott be az A osztály-
ban a helyi Politehnica színeiben,
majd játszott a Petrozsényi Jiulnál
is. Akkoriban Vasluiban az ellenfél
csatárával összeütközött, aminek
következtében a fél veséjét ki kel-
lett műtsék, de idővel folytatta a
labdarúgást. A marosvásárhelyi
együttesben 1982-ben mutatkozott
be, ahonnan 1988-ban, 33 évesen
vonult vissza.

2004-től megfigyelőként tevé-
kenykedett a hazai másodosztály-
ban és harmadosztályban, 2009-ben
nevezték ki a hajdani City’us terem-

labdarúgó-csapat sportigazgatójá-
nak.

2009. október 5-én szívinfarktus-
ban hunyt el, 54 évesen. Naste az
idén ünnepelné a 64. születésnapját.
Vasile Pâslaru (1951–2011)

A rădăuţi-i illetőségű Sile 1972-
ben került az ASA-hoz a fővárosi
Progresultól, előtte a Steuánál is
megfordult.

Megrögzött römi- és kártyajáté-
kos volt, tehetséges labdarúgónak
ismerték a szurkolók.

Karrierjének derekán sárgaságos
lett, gyógyulása után már nem lelt
egykori önmagára. Az ASA-tól a di-
csőszentmártoni Chimicához,
onnan pedig Botoşani-ba került,
ahonnan a Tică Varodi által edzett
Szászrégeni Avântul 30 pár cipőért
és 10 labdáért vásárolta vissza. Az
Avântulnál három bajnoki idényben
sepregetőként játszott, majd a Me-
talotehnicánál akasztotta szögre a
csukát, Mezőbergenyében élte élete
utolsó éveit.

2011. augusztus 5-én hunyt el, az
idén lenne 69 éves.
Kiss Madocsa (1944–2017)

A vásárhelyi labdarúgósport
egyik legsportszerűbb képviselője
kétségkívül Kiss Madocsa volt. Pá-
lyafutását a Hargita Iskolás Klubnál
kezdte, onnan került a Mureşulhoz,
amely 1961-ben feljutott a B osz-
tályba. 1962-ben az akkor alakult
Bukaresti Viitorul hátvédje lett a
szászrégeni Pozsonyival és a néhai
Nagy Mikivel együtt. 1963-ban

visszaigazolt a Mureşulhoz, ahol
egy bajnoki évadot futballozott.
1964. január 8-án berukkolt katoná-
nak Szászrégenbe, Nagy Mikivel
együtt, a megyei szinten működő
együttessel feljutott a C osztályba.

1966–1972 között a bákói Dina-
mónál játszott, ezzel párhuzamosan
elvégezte a testnevelési főiskolát.

Ez idő alatt többször volt után-
pótlás-válogatott, 1968-ban a
nagycsapatban is pályára lépett a
magyar válogatott ellen Budapes-
ten, a 6-0-ra elveszített találkozón.

Bákóból 1972-ben került az
ASA-hoz, 1976-ban hagyta abba a
labdarúgást.

A klub ifjúsági és gyermekköz-
pontjában Czakó Jánossal dolgozott
együtt, 1982-ben lett először az
ASA másodedzője.

Az ASA-tól ment nyugdíjba az
együttes feloszlásakor, 2004-ben.

2017. augusztus 23-án hunyt el,
az idén lenne 76 éves. 
Dumitru Unchiaş (1951–2019)

A dicsőszentmártoni illetőségű
Mitică (Döme) a helyi Chimicánál
kezdett el futballozni, onnan az egy-
kori C osztályos Codleához, majd
1969-ben a Petrolul Ploieşti-hez ke-
rült, ahol a felnőttcsapatban balhát-
védet játszott. 1970-ben az
ASA-hoz igazolt, onnan1975-ben
Jászvásárra, a Politehnicához szer-
ződött. A Politól idővel visszaiga-
zolt az ASA-hoz, és elvégezte a
testnevelési főiskolát, később test-
nevelő tanár volt a helyi sportisko-
lánál.

1982-ben az Avântulhoz szerző-
dött, majd a Metalotehnicánál, Fa-
zakas József edzősége idején
akasztotta szögre a futballcsukát. 

Szakvezetőként Székelyudvarhe-
lyen és Székelykeresztúron is dol-
gozott, ahol edző-játékos is volt.
Utoljára Romániában az Aradi
Strungult edzte. 

Ispirrel hosszú évekig alkotott
párost az ASA védelmében, 1976.
szeptember 29-én ő is pályára lépett
az NK Dinamo Zágráb ellen 3-0
arányban elvesztett idegenbeli
UEFA-kupa-mérkőzésen.

Unchiaş a rendszerváltás után

Nyírbátorban telepedett le, de akkor
sem maradt távol a labdarúgástól: a
település NB III-as együttesénél
előbb játékosként, majd edzőként
tevékenykedett, 43 éves korában
hagyta abba a futballt. 

2019. október 1-jén betegség kö-
vetkeztében, 68 éves korában, Nyír-
bátorban hunyt el. 

Az évek során elhunyt egy-
kori AS Armata-játékosok álom-
tizenegye: Naste (Bay) – Kiss,
Bartók, Tóth F. (Balázs I.), 
Gáll – Lukács, Nagy M., Bo-
zeşan, Mureşan – Fanici, Pâs-
laru. Edző: Bóné Tibor (Bocsárdi
Márton)

Kép és szöveg: Czimbalmos Ferenc Attila

Egykori ASA-sok az égi pályákon
A hetvenes és nyolcvanas évekbeli AS Armata együtteséből több hajdani

futballista nincs már közöttünk.
Az aranycsapatnak nevezett akkori alakulat egykori vezetőedzője, Bóné

Tibor (1983) távozott leghamarabb az élők sorából, őt a rendszerváltás
után Ioan Mureşan (1991) követte. Néhány év múlva Nagy Miki (1996),
Gál Dezső (1998), Laurenţiu Bozeşan (1998), aztán Fanici András (2008),
Dorin Naste (2009), Vasile Pâslaru (2011), Kiss Madocsa (2017) és Du-
mitru Unchiaş (2019) is elhunyt, akár hajdanán Bay György, Tóth Ferenc,
Bartók Kálmán, Cornel Pavlovici, Balázs Imre és Lukács Ede.

Olyan sportemberek voltak, akiknek a marosvásárhelyi labdarúgás
sokat köszönhet, városunk legreprezentatív csapatában alkottak jelest.

Kik voltak közülük a legismertebbek?

Az ASA csapata az 1978–1979-es idényben. Felső sor, balról: Unchiaş, Ispir, Vunvulea, Bíró
II. Levente, Sólyom, Körtési, Bölöni. Középső sor, balról: Both II., Karda, Bíró I. Imre, Gál, Bo-
zeşan, Sipos, Fazakas. Alsó sor, balról: Bóné Tibor vezetőedző, Pâslaru, Varodi, Hajnal, Onuţan,
Fanici András és Ördögh Attila másodedző Fotó: Multihobby

Kiss Madocsa egykori csapattársaival, Kanyaró Attilával (balról) és Bölöni Lászlóval

Győzelmet érő Fanici-gól

Fazakas Árpád és Dumitru Unchiaş – 2015. ASA – 50. évforduló
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Gyergyószentmiklóson szombaton délben letették
annak az ökölvívóközpontnak az alapkövét, amelyet a
magyar állam támogatásával épít fel az Erdélyi Go-
dako Ökölvívó-sportegyesület. A központ a Magyar
Ökölvívó Szövetség tulajdonába kerül.

Az alapkőletételi ünnepségen részt vett Bajkai Ist-
ván, a Magyar Ökölvívó-szövetség elnöke is. Az ese-
mény végén azt mondta: az épület több lesz egy
egyszerű sportközpontnál, közvetve az erdélyi magya-
rok szülőföldön való megmaradását is szolgálja. Hoz-
zátette: céljának tekinti, hogy a magyar
ökölvívó-bajnokságot kiterjesszék az egész Kárpát-
medencére, és a nyílt bajnokságon az erdélyi fiatalok
is jó eséllyel induljanak.

A Magyar Ökölvívó-szövetség mindent megtesz
azért, hogy itt, Erdélyben az ökölvívást magas szinten
űzzék, és jó eredményeket érjenek el – jelentette ki.

Huszár Árpád, a Godako egyesület elnöke az MTI-
nek nyilatkozva elégedettségének adott hangot, amiért
a gyergyói gyermekeknek immár olyan körülményeket
tudnak biztosítani a fejlődéshez, amilyeneket az eddigi
eredményeikkel kiérdemeltek.

A rendezvényen jelen volt Böjte Csaba ferences
szerzetes, a Szent Ferenc Alapítvány elnöke is. A szer-
zetes által vezetett gyermekmentő alapítvány gondo-

zottjai közül mintegy nyolcvan gyermek vesz részt az
ökölvívóképzésben.

Az ünnepségen azt is közölték, hogy a sportközpont-
nak nyolc hónap alatt kell felépülnie. Az 1601 négy-
zetméter alapterületű épület egyik része versenyek
lebonyolítására lesz alkalmas, a ring körül 800 nézőt
befogadó lelátó épül.

Az edzéseket kiszolgáló épületrészben egy 270
négyzetméteres edzőtermet alakítanak ki, ahol egy-
szerre 40 sportoló dolgozhat, egy másik, 140 négyzet-
méteres teremben a sportolók erőnlétét fejlesztik. Az
épületben emellett öltözők, masszázsszoba, mosdók és
orvosi szoba is helyet kap.

Az építkezésre 380 millió forintot szánnak, további
10 millió forintot pedig eszközvásárlásra, berendezésre
fordítanak.

A Huszár Árpád által vezetett gyergyószentmiklósi
Godako sportegyesület öt éve próbálja meghonosítani
Erdélyben az ökölvívó-akadémiai rendszert. A ma-
gyar kormány 2017 decemberében döntött arról, hogy
452 millió forinttal támogatja a gyergyószentmiklósi
sportközpont felépítését. A következő évben a szé-
kelyföldi város észak-nyugati kijáratánál vásároltak
telket a létesítménynek, melyen most kezdődhet el az
építkezés.

Ökölvívó-akadémia Gyergyószentmiklóson

Rendes körülmények között au-
gusztusban kezdett komollyá válni
a helyzet az európai focikupákban.
Július végéig kirostálódtak a selej-
tezőkön a kevésbé erős bajnoksá-
gok képviselői, maradtak azok,
akik jó eséllyel bíztak abban, hogy
bejutnak a Bajnokok Ligája és az
Európa-liga csoportkörébe, noha
nyilván ez nem mindegyiküknek
sikerülhetett. Az idei augusztus
azonban többszörösen is rendkí-
vüli. Egyrészt most fogják befe-
jezni azt az idényt, amelynek
májusban kellett volna véget vetni,
de a járvány miatt márciusban fél-
beszakították a sorozatokat. Más-
részt megkezdődik az új idény is,
így egyszerre játsszák a BL mara-
dék negyeddöntőit és – a sürgős-
ség miatt megváltozott
szabályzattal – nyolcas döntőjét,
valamint a selejtező kört is a 2020-
21-es idényre. Így Andorra, San
Marino, Észak-Írország és Ko-
szovó bajnokai egy időben lesznek
benne a hírekben a Real Madriddal
vagy a Manchester Uniteddel.

A Bajnokok Ligája márciusban
félbeszakadt idénye pénteken és
szombaton folytatódik annak a
négy nyolcaddöntőnek a visszavá-
gójával, amelyeket márciusban
már nem tudtak lejátszani. Pénte-
ken lesznek a Manchester City –
Real Madrid és a Juventus –
Olympique Lyon meccsek, míg
vasárnap a Bayern München –
Chelsea és az FC Barcelona – Na-
poli összecsapások. A Bayern to-
vábbjutása a londoni 3-0 után
aligha forog veszélyben, a többi
párharc azonban még nyitott, és
nagy kérdés például, hogy a baj-
nokságot alig befejezett Juventus,
vagy a március óta egy hivatalos
meccset nem játszott Lyon van-e
például előnyben. Egy héttel a
mérkőzés előtt pedig a lélektani
háború is elkezdődött. A spanyol
csapatok ellenfelei páldául a spa-
nyolországi járványhelyzet miatt
aggódnak. A Real külön engedélyt
kellett kapjon a brit hatóságoktól,

hogy ne kelljen karanténba vonul-
nia a Manchester City elleni meccs
előtt, míg a Napoli elnöke, Aurelio
de Laurentiis szerint nem lenne
szabad Barcelonában rendezni a
csapata találkozóját a járvány ka-
talóniai terjedése miatt. Az aggó-
dóknak külön sípot ad a szájába,
hogy a Realnál koronavírusos fer-
tőzést mutattak ki, Mariano Diaz
így aligha játszhat Manchesterben,
bár az UEFA szerint ez nem kel-
lene akadályt jelentsen, hogy a ta-
lálkozót a tervezett időben
lejátsszák.

Az Európa-ligában még koráb-
ban, augusztus 5-6-án, szerdán és
csütörtökön játsszák a nyolcad-
döntők elmaradt visszavágóit, az
alábbi program szerint: 5-én: Sah-
tyor Donyeck – Wolfsburg, FC
Koppenhága – Istanbul Başakşe-
hir, Manchester United – Linzer
ASK; 6-án: Wolverhampton –
Olimpiakosz Pireusz, Bayer Le-
verkusen – Glasgow Rangers; FC
Basel – Eintracht Frankfurt. Emel-
lett két nyolcaddöntő esetében,
amelynek már az első összecsapá-
sát sem rendezték meg, semleges
helyszínen rendezett egyetlen ta-
lálkozó dönt. Szerdán Gelsenkir-
chenben az Inter Milano–Getafe,
csütörtökön Duisburgban a Se-
villa–Roma meccseket rendezik.

A mérkőzéseket, az UEFA sza-
bályai szerint, zárt kapuk mögött
játsszák, noha Dániában például
már korlátozott látszámú nézőt be-
engednek a meccsekre, ám a Kop-
penhága ezt a meccsét nézők
nélkül rendezi.

A rendkívüli helyzet miatt az új
idényre még nem is sorsoltak, hisz
augusztus 3. a határidő, ameddig a
nemzeti szövetségek le kell közöl-
jék a résztvevőket. Kivétel a BL
előselejtező köre, noha csak a szö-
vetségeket nevezték meg, nem a
csapatokat. Szombaton Észak-Ír-
ország bajnoka San Marino, Ko-
szovó bajnoka Andorra
képviselőjével játszik, három nap-
pal később pedig a két győztes
egymással találkozik. A meccseket
semleges helyszínen játsszák.

Európai focikupák: 
két idény egyszerre

Nem csak a román bajnokságot
forgatta fel fenekestől a koronví-
rus-világjárvány. Mint kiderült,
azok sem döntöttek jól, akik már-
ciusban lezártnak nyilvánították az
idényt, és a pillanatnyi bajnoki ta-
bellát vették alapul a kiesők meg-
nevezéséhez. Három bajnokság, a
francia, a belga és a holland érin-
tett ebben, és az első, amely kiút
nélkülinek tűnő helyzetbe került,
az a belga Pro League. A belga
liga a koronavírus-járvány miatt
március 29-én szakította félbe az
első osztályú bajnokságot, bajnok-
nak az FC Bruges együttesét hir-
dette ki, a kieső pedig a
Waasland-Beveren lett. 

A belga labdarúgó-bajnokság
élvonalából kiesőnek nyilvánított
csapat azonban a bíróságon tá-
madta meg a döntést, amely elfo-
gadta a klub érveit, és arra
kötelezte a szövetséget, hogy a
csapatot írja be a 2020–21-es pont-
vadászatba.

A tervek szerint az új idény au-
gusztus 8-án kezdődött volna meg,
a menetrend pedig már elkészült a
16 csapatos rendszerre. A döntés
értelmében a Pro League-nek kal-

kulálnia kell az együttessel a baj-
noki idény programjának összeál-
lításakor, különben meccsenként
2,5 millió eurós bírsággal számol-
hat. A liga közgyűlése ezért sür-
gősségi határozattal úgy döntött,
hogy 18 csapatosra bővíti a me-
zőnyt, és az a két csapat, a Leu-
ven és a Beerschot is feljut a
másodosztályból, amelyeknek
most kellett volna közvetlen
meccsen eldönteniük, hogy me-
lyikük játszhat az élvonalban. A
találkozónak azonban már csak a
másodosztály bajnoki címe marad
a tétje.

A belga bíróság határozata az
első, amely szembemegy a baj-
nokság megszakításakor hozott
döntésekkel. Franciaországban a
kieső csapatok, az Amiens és 
a Toulouse szintén tiltakoztak. A
Toulouse volt menedzsere, Anto-
ine Kombouré szerint a csapatok-
nak sztrájkolniuk kellene az új
idény elején, ha a szövetség nem
bővíti 22 csapatosra a mezőnyt,
hogy a kiesőket is visszafogadják.
Az Amiens petíciót indított annak
érdekében, hogy a csapatot fogad-
ják vissza az élvonalba.

Belgium: fellebbezett a kieső,
veszélyben a szezonrajt

Visszahívta a Magyar Síszövet-
ség csütörtöki küldöttgyűlése a
szervezet elnökét, Miklós Editet és
az elnökségét.

A küldöttgyűlés annak ellenére
döntött így, hogy előtte elsöprő
többséggel elfogadta az elnökség
szakmai beszámolóját. Az elnök-
ség visszahívását 28 igen, 11 nem
és 6 tartózkodó szavazattal fogad-
ták el. Ezt követően jelölőbizottsá-
got hoznak létre, az új
küldöttgyűlést pedig szeptember
11-re hívják össze.

„Furcsállom, hogy a beszámolót
elfogadta a küldöttgyűlés, majd
ennek ellenére visszahívott engem
és az elnökséget” – nyilatkozta az
MTI-nek Miklós Edit, a szövetség
csíkszeredai születésű elnöke, a ma-
gyar sísport eddigi legjobb eredmé-
nyét elért sportolója, aki a szocsi
olimpián hetedik helyet szerzett le-
siklásban. Miklós Edit úgy vélte, a
legjobb tudása szerint vezette a szö-
vetséget, csapatával szakmai prog-
ramot dolgozott ki, melynek már
látszottak az eredményei.

Miklós Edit, akinek már a beik-
tatását is botrányok kísérték, 2018
áprilisában került az elnöki tiszt-
ségbe, visszavonulását követően
alig néhány nappal. Az akkori vá-
lasztásokat azonban az előző elnök
megóvta, és csak annak az évnek az
őszén kezdhette meg a munkát, mi-
után, pereskedések után, a bíróság
megerősítette ebben a tisztségben.
Még két év sem telt el azóta, túl
kevés idő a bizonyításra, így vélhe-
tően az ekkori ellenlábasainak ak-

namunkája vezetett a mostani vok-
solás eredményéhez.

Miklós Edit egyelőre nem dön-
tötte el, hogy ismét jelölteti-e magát
a tisztségre.

A síző első eredményeit Romá-
nia színeiben érte el, ő volt az első,
aki lesiklásban Világkupa-pontot
szerzett Romániának. A vancou-
veri olimpián csúnyán bukott, ezt
követően romlott meg végleg a vi-
szonya a bukaresti szövetséggel,
amelyet azzal vádolt meg, hogy
semmiben nem segíti a versenyzé-
sét. Miután 2010 novemberében
magyar állampolgárságot szerzett,
2011-ben – a román szövetség gán-
csoskodása ellenére – Magyaror-

szág színeit kezdte képviselni. A
női lesiklásban rendszeresen részt
vett a legerősebb versenyeken, a
legjobb eredményei egy St. Mo-
ritzban elért Világkupa-bronz, az
olimpián pedig egy hetedik hely.
Pályafutásának a sérülések vetettek
véget. 2017 januárjában az auszt-
riai Altenmarkt-Zauchenseeben
szenvedett súlyos balesetet. Műtét
és hosszas kezelés után megpróbált
visszatérni a 2017-18-as idényben,
de újabb súlyos sérülést szenve-
dett, így kénytelen volt befejezni
versenyzői pályafutását, bár visz-
szavonulása okaként a Magyar Sí-
szövetségben uralkodó áldatlan
állapotokat nevezte meg. 

Már nem Miklós Edit a síszövetség elnöke

Forrás: mgakademia.ro

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8220-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALOK tető-, kerítés-, épület-
homlokzat-, csatorna-, lefolyókészí-
tést, járólap lerakását, sürgős
javításokat. Tel. 0759-552-041.
(8164-I)

KÉSZÍTÜNK új tetőket Lindab lemezzel
és kerítést; vállalunk cserépforgatást,
szigetelést kátránnyal, festést,
meszelést és hegesztést. Tel. 0740-651-
354. (8243)

VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,
kis javításokat, bádogosmunkát, készre
dolgozást, glettolást, festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (8248)

VÁLLALUNK festést, vakolást, külső
és belső építkezési munkát, tetőké-
szítést. Komolyságot kérünk. További
információk a 0749-946-456-os tele-
fonszámon. (8259-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8284-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal emlékezünk au-
gusztus 3-án a székelybői szüle-
tésű JÁNOSI ÁRPÁDRA halálának
5. évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!
„Elmúlt, mint száz más pillanat,
De mi tudjuk: mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, nem szavak.”

(Nagy László)
Szerettei. (8323-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett gyermek, férj, testvér,
rokon, barát és jó szomszéd,

BEDŐ SÁNDOR
a Bútorgyár néhai faragásza
életének 68. évében váratlanul el-
hunyt. 
Drága halottunkat augusztus 4-
én, kedden 12 órakor helyezzük
örök nyugalomra a római katoli-
kus temetőben. 

A gyászoló család. (-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
drága testvérbátyánktól, 

id. SIMON SÁNDORTÓL. 
A nagy család rendre apad. Isten
nyugtassa békében! 
Szerető húgaid, Rózsika és
Irénke. (-I)

Mély megrendüléssel, fájdalom-
mal tudatjuk, hogy a szeretett fe-
leség, drága édesanya,
nagymama, anyós, testvér,
rokon, a szászrégeni születésű

VITUS IDA
szül. Fülöp

marosvásárhelyi lakos életének
76. évében csendesen megpi-
hent.
Augusztus 4-én, kedden délután
2 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Férje, gyermekei, unokái. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
gyermekeiért önfeláldozó édesapa, 

id. SIMON SÁNDOR 
apa, nagytata, dédnagytata, test-
vér, sógor, rokon, 93 éves korá-
ban megpihent.  Temetése 2020.
augusztus 4-én 13 órakor lesz a
remeteszegi temetőben, reformá-
tus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak szeretett
barátunk, BEDŐ SÁNDOR
elhunyta miatt érzett mély
fájdalmukban. Vigasztalódást
kívánunk! Nyugodjon békében! 
A Borbély család. (-I)

Megrendüléssel értesültünk
egykori diáktársunk, BEDŐ
SÁNDOR haláláról. Őszinte rész-
vétünket tolmácsoljuk gyászoló
hozzátartozóinak.  
Volt osztálytársai a Bolyai Farkas
Középiskola 1971-ben végzett
XII. F osztályából. (-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64908-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Nyárádkarácson Község 
Polgármesteri Hivatala

– Nyárádkarácson 166. szám, Maros megye, adószám: 
4323187, tel. 0265/332-112 , fax: 0265/332-113,

e-mail: craciunesti@cjmures.ro –
zárt borítékos, nyilvános versenytárgyalást szervez egy 70,92 négy-
zetméteres ingatlan és a hozzá tartozó 19 négyzetméteres terület
bérbeadására a volt néptanács épületében, Nyárádkarácson 24.
szám alatt, kereskedelmi tevékenységre.

Az iratokhoz  az igénylők ingyen hozzájuthatnak a Nyárádka-
rácsoni Polgármesteri Hivatalban.

Az ajánlatokat egy példányban 2020. augusztus 31-én 10 óráig
a polgármesteri hivatalban lehet benyújtani.

A  versenytárgyalásra augusztus 31-én 11 órakor kerül sor. Bő-
vebb felvilágosítás a 0265-332-112-es telefonszámon vagy a hiva-
talban.
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Nagytakarítás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében

2020. július 16. – augusztus 18. között zajlik a nagytakarí-
tás, amely során elszállítják a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. 

Az augusztus 3–8. közötti hét utcabeosztása:
Augusztus 3.: Rovinari, Bethlen Gábor, Hattyú, Bárány, Akácfa,

Milcov, Szitás, Oneşi tér, Kőműves, N. Bălcescu, Romulus Guga utcák;
Augusztus 4.: Raktár, Felszabadulás, Kultúrház, Prut, Kukorica,

Meggyesfalvi, Măcin, Körös, Vlegyásza, Kászon, Vasile Lupu, Tázló,
I. H. Rădulescu, Băneasa, Méh utcák és a kőfejtő térsége;

Augusztus 5.: a Dózsa György út vasútállomásig tartó szakasza, L.
Rebreanu, Lugas, Állomás tér, Tordai, Nagyenyedi, Fogarasi, Zsiláva,
Cukorgyár, Rozmaring, Temes, Egység, Pajka Károly, Váltóőr, Közle-
gelő, Cséplő, Rakodó, Termés, Kurta utcák;

Augusztus 6.: Március 8., Ősz, Kapa, Domb, Déli, Kudzsir, Vajda-
hunyadi, Resicabányai, Nagydisznódi utcák, a Meggyesfalvi negyedi
erdőszél;

Augusztus 7.: a Dózsa György út vasútállomástól lefele eső szaka-
sza, Béga, Gyulafehérvári, Kalapács, Radnóti, Ludasi, Törcsvári, Ca-
raiman, Bogáti, Nyíres, Malomfalva, Bodoni, Munteanu Ilie 
utcák;

Augusztus 8.: Papiu Ilarian, Bernády György, Sáros, I. Creangă, M.
Kogălniceanu, Borsos Tamás, Fürdő, Líceum, Petre Popescu, Krizan-
tém, Gh. Avramescu, Padeş, Kozma Béla, Fenyő, Vulkán, Borzeşti, Ke-
lemenhavasok utcák.

Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat,
hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint a birtokukban levő területet
és zöldövezetet. A hulladékot helyezzék ki a járdaszélre (kupacokba,
kivéve az építkezésből/felújításból származó törmeléket), a szállítóesz-
közök számára könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum
előtti napon. A fakorona-alakításból származó ágakat külön kell tenni,
ellenkező esetben ezt nem viszik 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 esetben (időjárási viszonyok, objektív okok miatt eltérés
a meghirdetett programtól stb.) a munkarend változhat.

Amennyiben valamely utca kimaradt a beosztásból, azt egy későbbi
időpontban pótolják. 

Florian Moldovan mérnök, ADP-igazgató 
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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 rög-
zítsd 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 füled-
ről.

• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületek-
től.

• 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 or-
rodat 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, ami-
kor 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 felelősség-
teljes ember

vagy!

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

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


