
Ép testtel és ép lélekkel 

Már nem csupán az egyre agresszívabb koronavírus-fertőzés okán
kell aggódnunk sok romániai óvodás és iskolás gyermek egészségé-
ért. A Tanulók Országos Tanácsának elnöke, abból kiindulva, hogy
október 12–18. között 1692 diák kapta el a fertőzést, azt kéri, hogy
a hatóságok kiemelten foglalkozzanak az iskolába járók tesztelésé-
vel, ami világos képet nyújthatna a tünetmentes hordozóként iskolába
járó gyermekek számáról, és ebből kiindulva a védekezés lehetősé-
geiről is.

De sajnos ennél több okunk lehet az aggodalomra gyermekeink,
unokáink testi egészsége mellett szellemi, lelki egészségét illetően is.
Az már régen közismert, bár egyes szülők kényszerből vagy kényel-
mességből nem vesznek tudomást róla, hogy hosszú órákat a számí-
tógép előtt tölteni nincsen jó hatással a gyermekek, serdülők
idegrendszerére. Gondoljuk csak el, hogy korábban mennyit szidtuk
őket azért, ha a véget nem érő rajzfilmfolyamot sugárzó csatornákra
tapadtak. Holott hároméves korig nem lenne szabad képernyő elé
engedni őket. A járványügyi helyzetben pedig már az óvodás gyer-
mekekkel is digitálisan foglalkoznak. Mit tehetne mást az óvónő, aki
a vörös forgatókönyv idején is át kell hogy adja a tantervben előírt
ismereteket a legkisebbeknek? A hajdani nagycsoportosoknak pedig
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Fura év volt
Fura évnek nevezte az ideit Szabó Jó-
zsef, a fehéregyházi Petőfi Sándor
Művelődési Egyesület elnöke, akivel
az idei szezonról, a koronavírus-jár-
vány okozta nehézségekről, illetve a
Bethlen Gábor Alapnál nyert pályázat
felhasználásáról beszélgettünk.

____________4.
Slam 
az ’56-os forradalom
emlékére
Október 23-án, pénteken 20 órától a
fiatalok slam formájában emlékeznek
meg a forradalomról, annak eszmé-
nyeiről és a forradalmárokról. Az ese-
mény online lesz követhető.

____________5.
Megújult 
a községi géppark
Székelyberében
Néhány napja gépbemutatót tartottak
Székelybere község gazdái, akik a
Pro Economica Alapítvány székelyföldi
gazdaságfejlesztési programja kereté-
ben nyert támogatásokkal vásárolt
mezőgazdasági eszközöket tették
közszemlére. A községben egyre na-
gyobb területeket művelnek meg.

____________6.

A napokban üzemképes lesz az a gőzmozdony, amelyet egy
lelkes – a vasúti szállítás iránt rajongó – csoport üzembe he-
lyezne a keskeny nyomtávú vasúton. A javítási munkálatokat
Mihály Ferenc (fotó) nyugdíjas mozdonyvezető irányította,
egykori kollégáival, önkéntesek segítségével, és azon fára-
dozik, hogy turisztikai céllal üzemeltessenek egy szerelvényt
a régi nyomvonalon. Azt is megtudtuk, hogy a nagyállomás
épületében vasúttörténeti múzeumot létesítenek. Kezdemé-
nyezésüket felkarolta a vasúttársaság egyik részlege is. 

Ottjártunkkor az utolsó simításokat végezték a marosvásárhelyi nagy-
állomás Meggyesfalván levő mozdonyszínében és az egyik mellékvágá-
nyon. 

Mihály Ferenc elmondta, több évtizedig volt mozdonyvezető, és nyug-
díjazása után is hű maradt szakmájához. Nem tudta karba tett kézzel
nézni, ahogy tönkremegy a keskeny nyomtávú vonal, a holtvágányokra
húzott mozdonyok, amelyekből szinte minden mozdíthatót elvittek. Így
több lelkes társával, önkéntesekkel tavaly hozzáfogtak a gőzmozdonyok
javításához. 

Fotó: Nagy Tibor

Jubileumra készülve 

Felújítják a kisvasút egy szakaszát

Vajda György (Folytatás a 7. oldalon)



Hetek óta naponta dőlnek meg a koronavírus-járvány
mutatóinak rekordjai. Van aki már a második hullám végét
várja, Raed Arafat szerint viszont csak ezután fog megér-
kezni. De hogyan kapcsolódik a járványügyi helyzet a
mindennapjainkhoz, miért olyan fontos kérdés a vírus ter-
jedése a parlamenti választások vagy az európai aktuálpo-

litika szempontjából, és hogyan alakul a Minority Safe
Pack kérdése?  Ezekre keresi a választ Farkas István ma
(szerda) este 8 órától az Erdély TV Sajtóprés műsorában 
Karácsonyi Zsigmond és Rákóczi Kinga újságírókkal.

Követhető a műsor az Erdély TV képernyőjén és Face-
book-oldalán. 

A járványügyi helyzetre való te-
kintettel, az alkalmazottak és
az ügyfelek megbetegedésének
elkerülését célzó speciális meg-
előző intézkedésként teljes
mértékben korlátozzuk a sze-
mélyek belépését a helyi adó-
és illetékügyi osztály ügyfél-
szolgálatánál, a következőkép-
pen:
Magánszemélyek esetében: 

Október 22-étől kezdődően, a
Covid–19 vírus terjedésének megelő-
zése érdekében, a magánszemélyek
helyi adó- és illetékügyi osztályának
helyiségeit kizárólag online időpont-
foglalás alapján lehet látogatni.

Online időpontot foglalni a helyi
adók és illetékek megállapítására vo-
natkozó adóbevallások, valamint az
adóigazolások kiadására irányuló ké-
relmek benyújtásához, illetve a helyi
adókat és illetékeket érintő egyéb ké-
relmek benyújtásához Marosvásár-
hely megyei jogú város honlapján
lehet (https://www.tirgumures.ro).

Azok a magánszemélyek, akik nem
rendelkeznek internet-hozzáféréssel,
telefonon foglalhatnak ügyintézési
időpontot a 0265-268-330-as szám
130-as mellékén.

Az adóbevallásokat és a magánsze-
mélyek helyi adókra és illetékekre vo-
natkozó kérelmeit postán vagy
e-mailen is el lehet küldeni az 
itl@tirgumures.ro címre.
Jogi személyek esetében:

Október 22-étől kezdődően a jogi
személyek helyi adó- és illetékügyi
osztályára való belépést egyetlen sze-
mélyre korlátozzuk.

Az adóbevallásokat és a jogi sze-
mélyek helyi adókra és illetékekre vo-
natkozó kérelmeit postán vagy
e-mailen is el lehet küldeni az
itlpj@tirgumures.ro címre.

A helyi adókkal és illetékekkel
kapcsolatos összes formanyomtat-
ványt, az iratok jegyzékét, a befize-
tési kötelezettségekhez rendelt
IBAN-kódokat (bankszámla-azonosí-
tók), valamint további hasznos infor-

mációkat megtalálják az intézmény
www.tirgumures.ro honlapján, az
Adók, illetékek és bírságok menüpont
alatt.

A polgármesteri hivatal felkeresé-
sének elkerülése érdekében arra kér-
jük a magánszemélyeket, hogy online
befizetéssel, bankkártyával, a 
ghiseul.ro elektronikus befizetési mód
segítségével, az intézményünk
www.tirgumures.ro honlapjáról elér-
hető ghiseul.ro applikációt használva
törlesszék az adót.

A jogi személyek a hivatal honlap-
ján, a www.tirgumures.ro internetes
elérhetőségen a Globalpay applikáció
segítségével áttekinthetik az adóügyi
nyilvántartásban szereplő befizetési
kötelezettségeiket, valamint elektro-
nikus befizetésre is lehetőség nyílik.
Mindehhez előzetesen belépési jel-
szót kell igényelniük. A belépési jel-
szót e-mailben is igényelhetik az
itlpj@tirgumures.ro címen.

SzövérfiLászló
ügyvezetőigazgató
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100 HUF 1,3353
1 g ARANY 253,0441

Elmaradnak az Ariel színház előadásai 
Tekintettel a járványhelyzet alakulására, a marosvásárhelyi
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház minden októberi előadása
elmarad. Amint a helyzet lehetővé teszi, gazdag előadás-
kínálattal várják majd vissza nézőiket – tájékoztatott az Ariel
színház irodalmi titkársága. 

Szabadtéren is kötelező 
a védőmaszk 

A Maros megyei katasztrófavédelmi bizottság október 19-i
rendelete értelmében azokon a településeken, ahol a koro-
navírus-fertőzöttek lakossági aránya meghaladta a 3 ezre-
léket, minden 5 év fölötti személynek kötelező védőmaszkot
viselni, amikor elhagyja a lakást. Az intézkedés a megye hét
települését – Marosvásárhelyt, Nyárádtőt, Maroskeresztúrt,
Kozmatelkét, Marosszentkirályt, Marosszentgyörgyöt és Ma-
rosszentannát – érinti. Azokon a településeken, ahol a fer-
tőzöttségi ráta kisebb 3 ezreléknél vagy megegyezik azzal,
a köztereken – buszmegállókban, vasútállomásokon, turisz-
tikai látványosságok közelében, sétányokon, illetve az isko-
lák ötvenméteres körzetében – kötelező a maszkviselés. A
rendelet értelmében azokon a településeken, ahol az ezer
főre eső fertőzöttek száma meghaladta a hármat, a vendég-
lők, kávézók beltéri helyiségei zárva tartanak, a szállodák,
panziók vendéglőiben, kávézóiban pedig csak a szállóven-
dégeket szolgálják ki. Magánrendezvények – esküvők, ke-
resztelők, bankettek – szervezése szabadtéren is tilos. 

Segítség karanténban lévőknek 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igaz-
gatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet előírá-
sainak megfelelően élelmet biztosít a házi elkülönítésben
levő és a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság nyil-
vántartásában szereplő, kiszolgáltatott személyek számára
(a 18/2017-es sürgősségi kormányrendelet 7. cikkelyének
2. bekezdése szerint), a házi elkülönítés/karantén 14 napos
időtartamára, a SARS-COV2 vírus terjedésének korláto-
zása érdekében. Bővebb tájékoztatás a szociális igazgató-
ságon, a 0365/430-859-es telefonszám 103-as
mellékállomásán kérhető. 

Mezőgazdasági támogatásokra lehet
pályázni

A mezőgazdasági minisztérium a Mezőgazdasági Interven-
ciós és Kifizetési Ügynökségen (APIA) keresztül az orszá-
gos vidékfejlesztési program (PNDR 2014–2020) keretében
a vírusjárvány miatt kiegészítő támogatást nyújt állatte-
nyésztőknek és növénytermesztőknek. Egyszeri támogatás
igényelhető a gazdák által benyújtott kérvények alapján a
farm nagysága szerint. Egyik feltétel, hogy a gazdáknak
szerepelniük kell az APIA nyilvántartásában (bejegyzési
kóddal), igényelniük kellett a támogatást a 2020-as mező-
gazdasági évre, és meg kell felelniük a pályázati kiírás fel-
tételeinek. A támogatás keretösszege 150 millió euró. A
kérvényeket október 23-ig lehet benyújtani az APIA megyei
kirendeltségeihez. A pályázati útmutatót a
http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19/masura-21
elérhetőségről lehet letölteni, bővebben az APIA Maros me-
gyei kirendeltségének www.apiamures.ro honlapján. 

Rövid terápiás program 
A Bonus Pastor Alapítvány november 2–13. között Magyar-
ózdon, a terápiás otthonban kéthetes rövid terápiás prog-
ramot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt
hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik változ-
tatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőség-
gel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő: október 23.
További részletek felől az alábbi telefonszámon lehet érdek-
lődni: 0740-056-691– Bartha Éva. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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Online nemzetközi 
orvostudományi konferencia 

A vírusjárványra való tekintettel a MOGYTTE diákligája
online tartja meg a 24. Marisiensis nemzetközi orvos-
tudományi és gyógyszerészeti konferenciát, amelynek
munkálataiba, műhelymunkáiba, előadásaira október
24. és december 13-a között lehet bekapcsolódni re-
gisztráció alapján. Jelenleg a világ minden tájáról mint-
egy 1500-an jelentkeztek különböző szaktémákkal
(orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti). Az előadók kö-
zött orvosok és diákok is vannak. A legjobb szakdolgo-
zatokat díjazzák. Az érdeklődők a www.marisiensis.ro
honlapon jelentkezhetnek a konferenciára. 

Kiállítás a kommunizmusról 
és a rendszerváltásról 

Október 25-ig, vasárnapig tekinthető meg a Kultúrpa-
lota előcsarnokában a kommunizmus és a rendszer-

váltás emlékeit megjelenítő vándorkiállítás. Az Elmúlt
jelen című tárlat fotókkal, képzőművészeti alkotások-
kal, installációkkal (bőség asztala), videóalkotásokkal,
képi kollázsokkal, dokumentumokkal, történészek ma-
gyarázatával, interjúrészletekkel és tárgyakkal idézi fel
a kort. 

Time of Dreams – Álomidő 
Ezzel a címmel nyílik absztrakt festészeti és szobrá-
szati kiállítás a Maros Megyei Könyvtár Amerikai sarok
részlegén. A kiállító Péterfi József marosvásárhelyi
szobrászművész, aki 1980-ban a helyi népművészeti
iskolában Lucia Călinescu tanár diákjaként képzőmű-
vészeti szakon végzett, később Mureşan Vasile szob-
rászművész műhelyében tanult. Számos egyéni és
csoportos kiállításon vett részt munkáival. A megyei
könyvtárban Time of Dreams – Álomidő című tárlata
november 2-án nyílik, és hétfőn, szerdán és pénteken
9–14.30, csütörtökön 12–19.30 óra között lehet meg-
tekinteni a vírusjárvány terjedését megelőző szabályok
tiszteletben tartásával. 

RENDEZVÉNYEK

Korlátozások Marosvásárhely 
adó- és illetékügyi igazgatóságán

A járványhelyzet és az aktuálpolitika 
összekapcsolódása – az Erdély TV-ben

Október 19-én Tóth Tivadar, Segesvár alpolgár-
mestere aláírta a kivitelezővel az új híd építésé-
ről szóló szerződést.

A projekt értéke meghaladja a 9 millió lejt, melyből
több mint 6,5 millió lej kormánytámogatás (a  vidékfejlesz-
tési programon keresztül), a többi a város önrésze.

„Annak ellenére, hogy a pénztámogatásról szóló szer-
ződést már 2018-ban aláírtuk, késett a kivitelezés. Ez a
város számára rendkívül fontos projekt egy hosszú és
nehéz út után végre egyenesbe került, elkezdődhetnek a

tényleges munkálatok” – nyilatkozta Tóth Tivadar. 
A versenytárgyalást a CON-A Kft., a CON-A Operati-

ons Kft. és a DACIA FABER Kft. társulás nyerte meg, 18
hónap áll a rendelkezésükre, hogy elkészítsék a hidat, il-
letve ezt a Bujorilor utcával összekötő, 756 méter hosszú-
ságú utat.

Van érvényes építkezési engedély, teljes finanszírozás,
van kivitelező, a polgármesteri hivatalnak csak az a dolga,
hogy kövesse a munka menetét, és a végén átvegye az ob-
jektumot. (mózes)

Célegyenesben
Segesváron az új híd építése a Nagy-Küküllőn



Az európaiak többsége nagyobb uniós költségvetést
tartana jónak a koronavírus-járvány elleni fellépés-
hez, a megkérdezettek szerint az Európai Unió szá-
mára jelenleg az egészségügy, majd a gazdasági
talpra állás és az éghajlatváltozás a legfontosabb
terület – derült ki az Európai Parlament kedden köz-
zétett felméréséből.

Az október elején az uniós tagországokban, mintegy 25 ezer
válaszadó bevonásával végzett felmérés tanúsága szerint az
európaiak 54 százaléka gondolja úgy, hogy az uniónak na-
gyobb források fölött kellene rendelkeznie ahhoz, hogy le-
győzhesse a koronavírus-járványt.

Tizennégy tagállamban a válaszadók abszolút többsége ér-
tett ezzel egyet. Magyarországon a válaszadók 44 százaléka
növelné az uniós költségvetést, míg 41 százalékuk szerint már
most is elegendő forrás áll az Európai Unió rendelkezésére.

A válaszadók több mint fele szerint a megnövelt uniós 
büdzsét elsősorban egészségügyi célokra kellene fordítani,
ezt követi a gazdaság helyreállítása és új lehetőségek terem-
tése a vállalkozások számára (42 százalék), az éghajlatvál-
tozás elleni fellépés és a környezetvédelem (37 százalék),
majd pedig a foglalkoztatás és a szociális ügyek (35 száza-
lék) témája. A megnövelt uniós forrásokat a magyar válasza-
dók legnagyobb része, 57 százaléka szintén népegészségügyi
célokra fordítaná. A kutatásból kiderült, hogy az európaiakat
aggasztja, miként fog alakulni saját pénzügyi helyzetük. A

lakosság többsége tart attól, hogy a járvány hatással lesz a
pénzügyeire, vagy már meg is tapasztalta a nehézségeket.
A válaszadók 39 százaléka arról számolt be, hogy a koro-
navírus-járvány már hatással van jövedelmének alakulá-
sára. Magyarországon a válaszadók 48 százaléka válaszolt
így.

Az európaiak 27, a magyaroknak pedig 26 százaléka még
nem érintett ebben a problémában, de számít a járvány ked-
vezőtlen pénzügyi hatására. A járvány az európai válaszadók
27 és a magyarok 18 százaléka esetében nem játszik semmi-
lyen szerepet a bevételek alakulásában.

A közvélemény-kutatás szerint tízből nyolc uniós válasz-
adó, a megkérdezettek 77 százaléka támogatta azt az elképze-
lést, hogy a tagállamoknak járó uniós kifizetések feltétele a
jogállamiság tiszteletben tartása és a demokratikus elvek al-
kalmazása legyen. A tagállamok közül 26-ban 70 százalék 
fölötti ez az érték, egyedül Csehországban alacsonyabb 
(59 százalék). Magyarországon a válaszadók 36 százaléka „in-
kább”, 36 százalékuk „teljesen” egyetért ezzel – derült ki az
Európai Parlament által végzett felmérésből.

A válaszadók kétharmada, 66 százaléka értett egyet azzal,
hogy az Európai Uniónak szélesebb hatásköröket kellene adni
a koronavírus-járványhoz hasonló válságok kezelésére. Ezzel
csak a válaszadók negyede nem értett egyet. Magyarországon
a válaszadók 61 százaléka adna további hatáskört az uniónak.
(MTI)

Az európaiak többsége nagyobb uniós költségvetést
szeretne a járvány legyőzésére

már a tanító néni, miközben a szabadban tartott moz-
gásos játékokat nem lehet gyakorolni. Így a hatéves elő-
készítős is napi négy órát tölt a képernyő előtt, a 12-13
éves ötödikes-hatodikos diák pedig előfordul, hogy hat,
sőt néhanapján hét órát is. Amikor véget ér a rázúduló
ismerethalmaz, a szorongás, hogy nem tud megfelelni,
a csalódás, hogy a képernyő mögül nem jut szóhoz,
agyilag, idegileg fáradttá, nyűgössé, ingerültté teszi.
Úgy ül az ebédhez, hogy már az étvágya sem a régi.
A szorgalmasabbja ebéd után hozzá is fog a tanulás-
hoz, és sötét van már, amire befejezi. Többségük
egész nap nem volt levegőn, nem mozgott, nem ját-
szott, nem kapcsolódott ki, a sötétben hova menjen?
Ha a vörös forgatókönyv lejár, és két-három hét
múlva vissza kell menni az iskolába, a hűvös reggelek
és a szünetek, amelyekre már régen nem divat felöl-
tözni, megteszik a hatásukat, és már csak egy lépésre
van az influenza.

És még alig szóltunk a gyermekek lelki egészségé-
ről. Pedig nem ártana, ha időnként az utolsó órán az
iskolapszichológusé lenne a szó, aki segítene abban,
hogy a kisebb és nagyobb diákok feldolgozzák azt a lelki
traumát, félelmet, amit átélnek, és megbeszéljék az
egészségükre káros életmód megváltoztatásának lehe-
tőségeit is. Ha ezen a téren a szülő nem jár sikerrel. 

3400 új koronavírusos 
A legutóbbi tájékoztatás óta 3400 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, 29.400 teszt
feldolgozása nyomán – közölte kedden a Stratégiai
Kommunikációs Csoport (GCS). A járvány eleje óta
összesen 186.254 személynél igazolták a koronavírus-
fertőzést Romániában, és 134.395 személyt nyilvání-
tottak gyógyultnak. Ez idáig 2.890.071 koronavírusteszt
eredményét dolgozták fel az országban. Ezek közül
29.400-at az elmúlt 24 órában végeztek el, 19.172-t az
esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján,
10.228-at pedig kérésre. Maros megyében 86 új esetet
igazoltak az elmúlt 24 órában. A megye egészségügyi
intézményeiben 266 beteget kezelnek. 

Csempészbandát füleltek le
Kábítószerrel is kereskedő közel-keleti bevándorlók
Magyarországra szöktetését segítő embercsempész-
banda felszámolásáról számolt be kedden a szerve-
zett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség
(DIICOT). A vádhatóság temesvári kirendeltsége
húsz, Temes, Hunyad, Szeben és Gorj megyei lakás-
ban tartott összehangolt házkutatást kedden. A DII-
COT szerint a Temes megyében működő
bűnszövetkezet Szerbiából érkező közel-keleti és
más ázsiai határsértők Romániába csempészésére
szakosodott, akiket később Arad, Bihar és Szatmár
megye különböző térségeiben segített átjutni a
román–magyar zöldhatáron. (MTI)

85 milliárd lej kölcsön 
11 hónap alatt

85 milliárd lej kölcsönt vett fel Florin Cîţu pénzügymi-
niszter 11 hónap alatt – ez az információ jelent meg
a Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfő esti Facebook-
bejegyzésében. „A pénzügyminisztérium csak nagy
késéssel tette közzé az GDP-arányos államadós-
ságra vonatkozó adatokat. A GDP-arányos állam-
adósság a 2019. októberi 34,6%-ról 2020
augusztusára 42,8%-ra nőtt. Az államadósság meg-
haladta a 450 milliárd lejt. 11 hónap alatt 85 milliárd
lejjel nőtt, ahhoz képest, hogy korábban, a Szociál-
demokrata Párt (PSD) kormányzása idején, 2 év és
a 10 hónap alatt 79 milliárd lejjel lett több. 11 hónap
alatt annyival nőtt az adósság, mint három év alatt” –
számolta ki a PSD. (Agerpres)

Oroszországban megkezdődhet
a tömeges védőoltás

November végén megkezdődhet a Covid–19 elleni
tömeges védőoltás Oroszországban – jelentette be
Vaszilij Ignatyjev, az Szputnyik V elnevezésű első
orosz vakcinát gyártó R-Pharm gyógyszergyár vezér-
igazgatója kedden egy moszkvai innovációs fórumon.
„Erről szó szerint minden nap tanácskozunk, folyik a
munka. A Szputnyik vakcina tömegtermelése öt hely-
színen zajlik, általános megítélés szerint jelentős
mennyiségben, és a tömeges vakcináció november
végétől, december elejétől kezdhető meg” – mondta
Ignatyjev. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester
hétfőn azt írta honlapján, hogy a lakosság tömeges
védőoltása december-januárra várható. A novoszi-
birszki Vektor kutatóközpont által kifejlesztett EpiVac-
Corona peptidvakcinát október 14-én jegyezték be,
és ugyancsak 40 ezer embert vontak be a kipróbálá-
sába Oroszország több régiójában, köztük 150 65
évnél idősebb önkéntest. Bejegyzése a várakozások
szerint még idén megtörténhet. (MTI)
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Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Ép testtel 
és ép lélekkel 

Az Európai Bizottság célja
Egészségesebb és környezetbarátabb Európa 

megteremtése

Elutasította az alkotmánybíróság kedden az om-
budsman óvását, amelyet az új karanténtörvény
egyes rendelkezései ellen emelt augusztusban.

Az ombudsman azt a rendelkezést találta alkotmánysértő-
nek, amely szerint a tünetmentes fertőzöttet akarata ellenére
is – legfeljebb 48 óráig – el lehet szigetelni orvosi kivizsgálás
céljából egy egészségügyi intézményben. Szerinte a szabad-
ságvesztéssel felérő elszigetelés az utolsó, kivételes megoldás
kellene legyen, ha már a kevésbé „korlátozó” lehetőségek ki-
merültek, nem pedig a törvény erejével előírt szokásos intéz-
kedés. Az alkotmánybíróság szavazattöbbséggel
megalapozatlannak ítélte az ombudsman kifogását.

Múlt héten Ludovic Orban miniszterelnök politikai részre-

hajlással, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) „utasítá-
sainak” végrehajtásával vádolta meg az alkotmánybíróságot,
amely szerinte futószalagon fogad el Románia alapvető érde-
keit sértő döntéseket. A miniszterelnök egyebek között azt az
alkotmánybírósági döntést kifogásolta, „amely miatt a kor-
mánynak három hétig nem voltak eszközei” arra, hogy a fer-
tőzötteket elkülönítse, a velük érintkezésbe került embereket
pedig karanténban tartsa.

A taláros testület júniusban az ombudsman óvásának helyt
adva megállapította: a karanténba helyezés vagy kórházba uta-
lás jogi keretét a parlamentnek kell szabályoznia, az alkotmá-
nyos szabadságjogok ideiglenes korlátozásáról nem lehet
miniszteri rendelet szintjén intézkedni. (MTI)

Alkotmányosnak bizonyult az új karanténtörvény

Az Európai Bizottság egy egészségesebb Európa
megteremtésére, valamint a digitális korra felké-
szült, környezetbarátabb gazdaságra való hosszú
távú átállás felgyorsítására készül a jövő év folya-
mán – közölte Maros Sefcovic, az Európai Bizottság
intézményközi kapcsolatokért felelős tagja a 
brüsszeli testület 2021-es munkaprogramjának be-
mutatásakor hétfőn.

Sefcovic elmondta, a jövő éves munkaprogram az uniós bi-
zottság korábban bemutatott politikai prioritásai tekintetében
áttér a stratégiáról a megvalósításra.

Azt közölte, hogy a klímasemleges Európa 2050-ig történő
megvalósítása érdekében az Európai Bizottság intézkedéscso-
magot fog előterjeszteni, amelynek célja, hogy a tagállamok
2030-ig legalább 55 százalékkal csökkentsék a szén-dioxid-
kibocsátást. A csomag számos szakpolitikai területet magába
fog foglalni a megújuló energiaforrásoktól kezdve az energi-
ahatékonyságon, az épületek energiahatékonyságán, valamint
a földhasználaton át az energiaadóztatásig, a vállaláselosztásig
és a kibocsátáskereskedelemig. A bizottság intézkedéseket fog
javasolni egyebek mellett a körforgásos gazdaságra vonatkozó
uniós cselekvési terv és az uniós biodiverzitási stratégia vég-
rehajtására.

Elmondta, a jövő év folyamán az uniós bizottság biztosítani
kívánja, hogy mindenki számára biztonságos oltóanyag álljon
rendelkezésre. Javasolni fogja egy stabilabb európai egész-
ségügyi unió kiépítését egy magas szintű orvosbiológiai ku-
tatással és fejlesztéssel foglalkozó ügynökség létrehozása
révén.

A schengeni térség működésének megőrzése és javítása ér-
dekében új stratégiát terjeszt elő. Az új, nemrégiben bemuta-
tott migrációs és menekültügyi paktumot számos, a jogszerű
migrációra vonatkozó javasolt intézkedési csomag követi
majd. A további intézkedések között szerepel majd egy em-
bercsempészés elleni cselekvési terv, valamint egy fenntart-
ható önkéntes visszatérési és reintegrációs stratégia. A

bizottság folytatni fogja a biztonsági unió megerősítését, és
foglalkozni fog a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a hibrid
fenyegetések elhárításával. Emellett átfogó stratégiát fog elő-
terjeszteni az antiszemitizmus elleni küzdelemről. Javaslatot
tesz az uniós hozzájárulás fokozására a déli szomszédsággal
való megújított partnerségre, esetükben új stratégiai megkö-
zelítést fog előterjeszteni az egykori harcosok lefegyverzésé-
nek, leszerelésének és társadalmi reintegrációjának
támogatására.

Az uniós bizottság ütemtervet fog előterjeszteni a 2030-ig
teljesíteni kívánt digitális célokról. Jogszabályokat fog elő-
terjeszteni a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, egye-
bek mellett a biztonság, a felelősség, az alapvető jogok és az
adatok tekintetében. Javaslatot fog tenni az európai elektro-
nikus azonosítás kidolgozására.

A bizottság cselekvési tervet fog előterjeszteni annak érde-
kében, hogy senki se maradjon ki a koronavírus-járványt kö-
vető európai helyreállításból. A testület javaslatot tesz majd
annak biztosítására, hogy minden gyermek hozzájusson az
olyan alapvető szolgáltatásokhoz, mint az egészségügy és az
oktatás. A gazdaság támogatása, valamint a gazdasági és mo-
netáris unió megerősítése érdekében a bizottság felül fogja
vizsgálni az uniós bankcsődök kezelésére vonatkozó keretet,
intézkedéseket fog hozni az EU-n belüli határon átnyúló be-
ruházások fellendítése érdekében, és fokozni fogja a pénzmo-
sás elleni küzdelmet.

Az Európai Bizottság új stratégiákat fog előterjeszteni a
gyermekek és a fogyatékossággal élők jogairól, valamint ja-
vaslatot fog előterjeszteni a nemi alapú erőszak elleni küzde-
lemről. Javasolni fogja, hogy a bűncselekmények listáját
terjesszék ki a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd
valamennyi formájára. Egyértelműbb szabályokat fog java-
solni az európai politikai pártok finanszírozására vonatko-
zóan, és lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy megvédje
az újságírókat és a civil társadalmat a visszaélésszerű perektől
– közölte az uniós biztos. (MTI)
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Fura évnek nevezte az ideit
Szabó József, a fehéregyházi
Petőfi Sándor Művelődési
Egyesület elnöke, akivel az
idei szezonról, a koronavírus-
járvány okozta nehézségek-
ről, illetve a Bethlen Gábor
Alapnál nyert pályázat fel-
használásáról beszélgettünk.

Szabó József szerint a Petőfi Mú-
zeumnál ez a szezon eltért az eddi-
giektől, ami érthető, a
járványhelyzet miatt. Kevés volt a
látogató, ugyanis a múzeum látoga-
tóinak zömét magyarországiak te-
szik ki, s hogy nem jöhettek,
nagyon érződött. 

– Amikor a javítások voltak, egy
picit érezhető volt, hogy azért meg-
mozdulnak az emberek. Igaz, nem
nagymértékben, mert amíg Seges-
váron sorok voltak a vármúzeum-
nál, itt az erdélyi magyar ajkú
lakosság nem mozdult meg annyira.
A román nemzetiségű látogatók
száma nőtt. Főleg Bukarest környé-
kéről jöttek turisták, de Piteşti-ről,
Craiováról is. Mivel nem mehettek
külföldre kirándulni, az országban
barangoltak, és útba ejtették a mú-
zeumot az emberek.

– Jellemző volt korábban is, 
a járvány előtt, hogy románok is
jöttek?

– Nem volt jellemző. Nagyon
kevés román látogatónk volt, de
ami talán közös benne, hogy akkor

is és most is a bukaresti és a főváros
környéki látogatók jöttek, nem az
erdélyi románok. 

– A járványhelyzet bizonyára ko-
moly érvágást jelentett az egyesü-
letnek…

– Mi az önkormányzat kötelé-
kébe tartozunk, de bevétel szem-
pontjából mindenképpen érvágás
volt. Magának a helynek a jellege
is fura és szokatlan volt az előző
évekhez képest, amikor mindig
volt látogató, szinte nem volt holt-
idő, most pedig teljesen megválto-
zott a helyzet. Persze nekem, mint
a terület gondozójának, volt mun-
kám, a múzeumkertet fenn kell tar-
tani, gondozni kell. A munka tehát
megmaradt, csak nem jöttek a láto-
gatók, hiányoztak a megemlékezé-

sek, a koszorúk, a virágcsokrok.
Reméljük, a következő jobb 
lesz.

Bízunk benne, hogy helyreállnak
a dolgok. A járvány a Petőfi Sándor
Művelődési Egyesület tevékenysé-
gére is kihat, minden tevékenységet
le kellett állítani. A március 15-i
rendezvényt mindig a múzeumkert-
ben tartottuk, és a július végi Pe-
tőfi-megemlékezést is, a
fehéregyházi csata emlékére. 

A március 15-i ünnepség már
jóvá volt hagyva, de két nappal ké-
sőbb le kellett fújni, akkor kezdőd-
tek a problémák. Mindössze az
egyesület vezetősége meg még egy-
két ember a környékről jött ki, és
magánemberként koszorúzott. Bíz-
tunk abban, hogy a nyáron megtart-
hatjuk a Petőfi-ünnepséget, de erre
sem került sor, mert akkor újra kez-
dett emelkedni a fertőzések száma,
szigorodtak a szabályok, ezért le-
mondtuk. Biztonsági szempontból
így láttuk helyesnek. De mind Fe-
héregyházán, mind pedig július 31-
én Segesváron, a Petőfi-szobornál a
magunk módján megemlékeztünk.
Nem maradt megkoszorúzatlanul
sem az emlékmű, sem a Petőfi-szo-
bor.

Ugyanez volt a helyzet a Magyar
Házban is, az ottani tevékenysé-
günk, rendezvényeink, egyesületi
gyűléseink elmaradtak. De kiemel-
ném, hogy még az év elején, ké-
szülve a téli rendezvényekre,
pályázatokat nyújtottunk be, többek
között a Bethlen Gábor Alaphoz, a
Petőfi-ünnepség megszervezésére,
valamint eszközbeszerzésre a Ma-
gyar Ház részére. 

A pályázatot meg is nyertük, 300
ezer forint támogatásban részesült
az egyesület, de mivel az ünnepsé-
get nem tudtuk megszervezni az
említett körülmények miatt, kény-
telenek voltunk kérni a BGA-t, en-
gedélyezze, hogy a teljes összeget
eszközbeszerzésre fordítsuk.
Benne volt a pályázatban konfe-
renciaszékek beszerzése a Magyar
Házba, hogy az addigi fapados ter-

meken változtassunk. Ezeket a szé-
keket az ünnepségeken ki tudjuk
vinni a múzeumkertbe. Régi ter-
vünk, volt már egy sikertelen pá-
lyázatunk, most újra
megpróbáltuk, és engedélyezték,
hogy a teljes összeget erre fordít-
suk. 

A pénz szeptember közepén
megérkezett az egyesület számlá-
jára, és már másnap be is szereztük
a székeket, 64 darabot, nemcsak a
Magyar Ház nagytermébe, hanem
az irodahelyiségbe, könyvtárba,
konyhába is. 

– Jövőre terveznek valamit?
– Nagyobb terveink nincsenek,

csak a szokásosak, de a jelek sze-
rint ezek is kérdőjelesek. Most is a
március 15-i, a Petőfi-ünnepség
van tervben. Ha a helyzet úgy ala-
kul, talán születnek ötletek. Sajnos
Fehéregyháza is szórványszintre
süllyedt, már nem vagyunk any-
nyian, elég nehéz kulturális tevé-
kenységeket szervezni. Be kell
érnünk a kevéssel. Segesváron a
Gaudeamus Alapítvány – amellyel
együttműködünk – sem szervezhe-
tett sok rendezvényt. 

Nagyobb tervünk a következő
három évre a Petőfi 200, ami 2023-
ban lenne. A terv magába foglalná
a múzeum felújítását is, amit már a
tavaly elindítottunk megbeszélések
szintjén a budapesti Petőfi Iro-
dalmi Múzeummal. Az idén a tár-
gyalások megtorpantak, várjuk, mi
lesz a vége. A múzeum felújításá-
val korszerűbb felszereléssel inter-
aktív kiállítást szerveznénk. Ez
vonzaná a fiatalokat és idősebbeket
is. Arra kell törekednünk, hogy
megnyerjük a múzeum számára az
ifjúságot, a diákokat is. Az idei
évet kivéve, sok itteni diák láto-
gatta a múzeumot, de főleg a Ha-
tártalan program keretében nagyon
sokan jöttek Magyarországról is.
Nekünk azon kell dolgoznunk,
hogy elnyerjük a tetszésüket, hogy
visszakívánkozzanak erre az emlék-
helyre. 

Fura év volt
– Beszélgetés Szabó Józseffel, 

a fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnökével –

Mózes Edith

Ötvenéves A Hét, a romániai magyarság
egyik legjelentősebb sajtóvállalkozása. A he-
tilap első száma 1970. október 23-án jelent
meg Bukarestben. Talán eszembe se jutott
volna, elvégre az ember legfennebb közvet-
len hozzátartozói és a rendkívüli nemzeti
nagyságok vagy a nagyon fontos történelmi
események évfordulóit jegyzi meg, de meg-
tudtam, hogy Új Hét néven készül a lap in-
ternetes változata (www.ujhet.com), és a
portál, akárcsak egykori elődje fél évszázad-
dal ezelőtt, október 23-án, pénteken kerül a
közönség elé. A Hétről egyébként az utóbbi
időben elég ritkán esett szó, ami részben ért-
hető, mert már tizenhét esztendeje megszűnt,
és népes munkatársi, szerzői gárdájából, ol-
vasótáborából is nagyon sokan elhunytak
már, de a körülötte tapasztalható csend
tényleg csak részben magyarázható ezzel.
Korunk, társadalmunk, a mai világ maga
vált olyanná, hogy az ilyen dolgok háttérbe
szorulnak. Megannyi egyéb felületes, szen-
zációhajhász, botrányszagú jelenség szo-
rítja ki a köztudatból az értelmiségi
vonatkozású, szellemi, kulturális, tudomá-
nyos jellegű problémaköröket és ünnepelni-
valókat. Aztán meg a tomboló járvány is
mindent felülír, nem beszélve az ennél is ki-
és beszámíthatatlanabbul tomboló politiká-
ról. Tehát, ha a minap nem beszélgetünk
Ágoston Hugóval, aki a lap alapító szer-
kesztői közül az egyetlen ma is aktív újsá-
gíró, valószínűleg magam is
megfeledkeztem volna a jubileumról, pedig
mostanában is gyakran lapozgatom A Hét
sok-sok értékes információval, gondolattal,
nívós írással gazdagított évkönyveit, újdon-
ságtárként is hasznosított mellékleteit, a
TETT és a Könyvbarát egykor kíváncsian

várt, tematikus számait. De rossz kifejezést
használtam, hol van itt szó jubileumról?!
Nem hallottam olyan aktuális fórumról, ren-
dezvényről, amely ennek a kerek évforduló-
nak a jelentőségét méltatná. Nem kellene
értékén felül dicsérni vagy azon alul kriti-
zálni, csak feleleveníteni a köztudatban,
hogy mit tett vagy nem tett a hetilap és szer-
kesztősége zaklatott élete harminchárom
esztendejében. A digitális újságírás eszkö-
zeivel, az online média eljárásai, szabályai
szerint születő Új Hét mégis talán méltó
megemlékezésnek bizonyul, pláne ha a kez-
deményező, és a minden ezzel járó feladatot
egy személyben felvállaló Ágoston szándé-
kai valóra válnak, rendszeres lesz a további
megjelenés, és a mostani magas röptű írá-
sokhoz, látványelemekhez igazodik a szer-
kesztés. Szinte lehetetlennek tűnik a feladat,
hiszen A Hét legjobb periódusában arány-
lag nagy létszámú apparátussal, a működé-
sét biztosító elégséges anyagi háttérrel
dolgozhatott olyan hatékonyan, hogy több
mint kétezer cikkíró, illusztráló munkatársat
sikerült mozgósítania. Jelenleg nincs se ez,
se az. De a szerkesztői pályáját ötven éve el-
indító hetilaphoz példásan ragaszkodó szer-
kesztő-közírónak van rengeteg jó ötlete,
megannyi érdekes elképzelése, magával ra-
gadó, ragályos lelkesedése és kellő meggyő-
zőereje is ahhoz, hogy másokat is
megnyerjen ügyének. Ezt, mint látni fogják,
a pénteki ünnepi lapszám is sokrétűen tanú-
sítja majd. Sok sikert, annál is inkább, mivel
a nagyvilágra nyitott, interaktívnak tervezett
fórumot Vásárhely-központúnak szánja a
megálmodója! A Hét megérdemli a főhajtást,
az Új Hét pedig az előlegezett bizalmat, az
ösztönző ráfigyelést. (N.M.K.)

Néhány nappal Székelyföld autonómiájá-
nak napja, október 25-e előtt szembe kell
néznünk azzal a helyzettel, hogy a korona-
vírus-járvány terjedése miatt a gyülekezési
jogot több helységben korlátozták a hatósá-
gok. Nagyon nagy a helyi szervezők felelős-
sége a lakosság egészségének megóvásában,
ezért arra kérünk mindenkit, hogy a hatályos
korlátozó intézkedéseket vegyék figye-
lembe. 

Ilyen körülmények között kérjük egy-
részt azon települések lakóit, ahol nem
lehet gyülekezni, hogy otthonaikban emlé-
kezzenek meg Székelyföld autonómiájának
napjáról az ablakokba kihelyezett gyertyák-
kal, a székely zászló kitűzésével, vagy aki-
nek erre lehetősége van, lármafa, máglya
meggyújtásával a saját udvarában vagy
kertjében, esetleg egyházi vagy közbirto-
kossági magánterületen.

Ezzel szemben semmilyen korlátozó in-
tézkedés nem tiltja a Székely Nemzeti Ta-
nács polgári kezdeményezésének aláírását,
a Székely Nemzeti Tanács és a Citizens’ Ini-
tiative for National Regions Facebook-olda-
lának népszerűsítését. És semmi de semmi
nem tiltja, hogy közösen imádkozzunk Szé-
kelyföld autonómiájáért. 

Szeretném egyben felhívni a figyelmet
arra a politikai küzdelemre, amelyet a nem-
zeti régiókért kell vívnunk. Az objektív

okokból ránk kényszerített elzártság vagy
magány nagyszerű alkalom arra, hogy el-
mélyedjünk, gondolkozzunk erről a küzde-
lemről, amelyről Bakk Miklós egyetemi
tanár, politológus nyilatkozott a legtalálób-
ban: „A kezdeményezésnek a mélyebb
célja, hogy újrafogalmazza a multikultura-
lizmus fogalmát. A multikulturalizmusnak
két vetélkedő felfogása létezik Európában,
az egyik egy globalista, univerzalista mul-
tikulturalizmus, amely a befogadásnak a
multikulturalizmusa, és úgy tűnik, hogy Eu-
rópa államaiban ez a győzedelmes alterna-
tíva. Viszont az európai civilizáció
karakterét a régiók sokszínűsége és az álla-
mok alatt létező területi sokszínűség adja,
amelynek az integrálására szintén megvan
Európának a lehetősége és az eszköze, és ez
az európai multikulturalizmusnak az eredeti
fogalma. Abban a paradox helyzetben va-
gyunk, hogy ennek a kezdeményezésnek is
politikai harcot kell vívnia, hogy az eredeti
európai multikulturalizmus felfogás érvé-
nyesüljön Európában”. 

Az eseményt megelőző napokban el fog-
juk juttatni a szervezőknek Székelyföld au-
tonómianapjának a kiáltványát, és arra
kérünk mindenkit, hogy ahol össze lehet
gyűlni, olvassák fel azt. 

IzsákBalázs,
aSzékelyNemzetiTanácselnöke

Székelyföld autonómiájának napja
Nehéz körülmények között, 

de mégis megtartjuk 

Erről jut eszembe

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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A mai rohanó világban egyre
inkább távolodunk egymás-
tól, a múltunktól, jelenleg
pedig a koronavírus-világjár-
vány csak tovább ront a hely-
zeten. Az idő pereg, és az
emberek elfelejtenek hátrate-
kinteni, vissza a múltba. Van-
nak azonban olyan történelmi
események, amelyek megha-
tároznak egy nemzetet. Ilyen
az 1956-os forradalom is.

1956 egy ikonikus évszám a ma-
gyar történelemben, talán 1848 után
az egyik legikonikusabb. Van a két
forradalomban egy közös pont, ez
pedig a szabadság eszménye. A sza-
badság eszményének fontossága
örök érvényű, és ez sohasem fog
megváltozni.

Október 23-án, pénteken 20 órá-
tól a fiatalok slam formájában em-
lékeznek meg a forradalomról,
annak eszményeiről és a forradal-
márokról. Az esemény online lesz
követhető.

A rendezvényről Labancz Dávid
szervezőt kérdeztük.

– Mit kell tudni erről a rendha-
gyó slamről?

– Az 56 szó emlékslam azért is
rendhagyó, mert különleges időben
van, illetve azért is, mert nem a

helyszínen fogja meghallgatni és
megtekinteni a közönség a slamme-
rek előadását, hanem online. Erre
volt precedens, viszont a mostani
minden szinten felül fogja múlni az
eddigieket. A Designdropp Studió-
val közösen szervezzük, az előadá-
son zenei kíséret és aláfestés is lesz.
Cári Tibor színházi zeneszerző zon-
gorán kíséri az előadókat, csellón
Szabó J. Attila teremti meg az alap-
hangulatot. A slam poetry előadás
műsorvezetője Gáll Orsolya rádiós
műsorvezető lesz. Tematikailag az
1956-os forradalomhoz kapcsoló-
dik, mondhatni megemlékezés, vi-
szont párhuzamba állítva a mostani
időkkel. Az előadásba belefoglal-
juk, hogy számunkra mit jelent ez a
hagyaték, hiszen nem telt el olyan
sok idő 1956 óta, illetve hogy mi az,
amire értékként tudunk tekinteni
mind a mai napig, mert azok az esz-
mék, amelyekért akkor harcoltak,
szerintem örök érvényűek, nem
mennek ki divatból. Gondolok itt
például a szabadságra és a szólász-
szabadságra. 

– Az eseményt élőben fogjátok
közvetíteni, vagy előre felvett videó?

– Minden élőben fog történni,
úgy kell elképzelni, mint egy tele-
vízióstúdiót. A Közegben, a maros-
vásárhelyi közösségi térben lesz az
esemény. Ez a helyszín lesz beren-
dezve LED-falakkal, különböző ar-

culati és designelemekkel. Ott lesz-
nek a zenészek, a slammerek és a
csapat többi tagja, természetesen
betartva a távolságot.

– Hány fellépő lesz?
– Nyolc slammer fog fellépni.

Van egy magyarországi fellépőnk
is, aki Marosvásárhelyen folytatja a
tanulmányait, ő Kertvéllesy András,
aki Raptor néven ismert slamközös-
ségekben. Tavaly a magyarországi
országos csoportos (team) slambaj-
nokságon a második lett csapatával.

– A címekről tudsz valamit mon-
dani?

– Konkrét címeket nem, mert
nem szoktuk előre megnézni egy-
más szövegeit, itt minden élőben
történik, ez az egyik szépsége. A

szövegek készen vannak, elküldtük
a zenészeknek is, hogy tudjanak rá-
hangolódni. Én nem néztem át eze-
ket, több okból is. Nem szeretném,
hogy hatással legyenek rám, amikor
a saját szövegemet készítem. Biztos
vagyok benne, hogy nagyon válto-
zatosak a szövegek, hiszen minden-
kinek megvan a saját stílusa, és a
fellépők már sokszorosan bizonyí-
tottak az elmúlt években. Olyan ta-
pasztalt slammerekről beszélünk,
mint Agyagási Panni, Balázs Le-
vente, Farczádi Róbert, Forró-
Bathó Eszter-Anna, Hajdu Anna
Blanka, Kertvéllesy András, La-
bancz Dávid és Vass Márton.

– Hol lehet követni a videót?
– A Facebookon, a Slam Poetry

Marosvásárhely oldaláról. Ezt meg
fogja osztani több más oldal is, töb-
bek között a Közeg Facebook-ol-
dala, az RMDSZ Maros megyei
szervezetének oldala, hiszen ők tá-
mogatták a kezdeményezést, és
enélkül nem valósulhatna meg ilyen
profi formában. Továbbá a MIET –
Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető
Tanács oldalán is követhető lesz, a
slammerek is megosztják. 

– Ti, slammerek, fiatalok lévén,
hogyan tudtok visszaemlékezni
1956-ra, hiszen akkor még egyikő-
tök sem élt?

– Világjárvány tombol, ez pedig
különböző megszorításokkal jár.
Ilyen a maszk is, amit most már
mindenhol kell viseljünk. A maszk
érdekes dolog, hiszen véd a fertő-
zéstől, viszont korlátozza az emberi
kapcsolatokat. De más korlátozások
is vannak, mellőzzük a kézfogást,
távolságot tartunk egymás között,
és ebből adódóan kezd kialakulni az
emberekben egy olyan távolságtar-
tás, ami párhuzamba állítható az

1956-os történésekkel. Akkor is kö-
telező módon távolságot kellett tar-
tani, nyilvánosan legalábbis. Biztos
vagyok benne, hogy napjainkban is
vannak olyan pillanatok, amikor az
emberek nem tartják be ezt, és nem
azért, mert így akarnak lázadni,
hanem mert ez az eddigi természe-
tesség ellen van. Másodsorban
pedig a téma is, ahogy már említet-
tem, a szabadság, szólásszabadság
ma is aktuális. 

– Mennyi időbe telt a megszerve-
zése?

– A rendezvény körülbelül egy
órát fog tartani, viszont komoly
munkafolyamat van mögötte. Az öt-
lettől a kivitelezésig nagyon hosszú
az út. Először is az ötlet sem jön
könnyen, utána ki kell találni a
címet, meg kell határozni, hogy kik
vegyenek részt, utána pedig felme-
rülnek kérdések, például hogy ho-
gyan hangoljuk össze az élő
közvetítést a slammel, hogyan han-
goljuk össze a zenét. Ez utóbbiak
főleg technikailag jelentenek kihí-
vást Erőss Lászlónak és kollégái-
nak a Designdropp Studiótól. A
helyszínen lesz megrendezve, élő-
ben lesz vágva, és nagyon sok szer-
vezést és tervezést igényel, hogy
abban a pillanatban minden zökke-
nőmentesen menjen. De a többi fel-
adat is, mint például a
Facebook-esemény létrehozása, a
leírás megszerkesztése, az arculati
elemek felkutatása és kitalálása.
Van például promo videó, ami ok-
tóber 19-én este került fel a világ-
hálóra, azt is fel kellett venni, és az
utómunkát sem hanyagolhattuk el.
Egy ekkora előadást körülményes
megszervezni, azért is, mert sok
komponensből áll, amelyek külön-
böző területekről származnak. 

Slam az ’56-os forradalom emlékére

M ióta lehűlt az idő, mindig lila
kockás kabátban indult tejet és
kenyeret venni, őszülő haján

meggyszínű kalap díszelgett. Olyan volt,
mint egy nyugállományba vonult, derűs me-
sehős, aki képes maroknyi varázsporrá vál-
toztatni a sokak által teherként cipelt
évtizedeket. Nem sokkal a kora reggeli bevá-
sárlás után rendszerint újra feltűnt a tömb-
házak előtt végigfutó sétányon. Ilyenkor a
színes vászonszatyor helyett hercegnős isko-
latáska fityegett a fél vállán, ujjai egy kerek
arcú, apró kislány kezére fonódtak. 

Az elmúlt hetekben sokszor szembetalál-
tam magam a jókedvű párossal, és gyakran
dél felé, amikor ebédnek valóért indultam a
közeli boltba, újra összefutottunk. Pontosab-
ban csak én száguldottam el mellettük, ők
mindig ráérősen, nevetgélve haladtak az őszi
kincseket mindegyre elővillantó úton. Régóta
köszönő viszonyban voltunk, de csak múlt
pénteken nyílt alkalmam beszélgetni a hat-
vanas évei derekán járó hölggyel. Az iskola-
kaputól nem messze, egy padon üldögélt, és
amint meglátott – mint aki megérezte, hogy
szívesen megszólítanám –, a tekintetével biz-
tatott a közeledésre. A csalóka időjárásról
váltottunk pár szót, aztán minden erőfeszítés
nélkül egyre személyesebbé vált a párbeszéd. 

– A lányom legtöbbször éjszakás, ilyenkor
még pihen, a vejem reggeltől késő délutánig
dolgozik. Én örömmel viszem-hozom a kicsit
a suliba. Tudom, hogy közel van, alig pár
lépés az otthonunktól, de így vagyok nyu-
godt. Elvégre még csak előkészítős az uno-
kám – magyarázta az idősebb dohányos nők
jellegzetesen mély, kávéízű, számomra – bár
nem cigarettázom – határozottan megnyug-

tató hangján. Szusszant egyet, aztán foly-
tatta:

– Mindenki azt mondja, a járvány miatt
nemsokára bezár az iskola. Ha ez bekövet-
kezik, akkor is én leszek majd a család ,,hát-
védje”. Igaz, a számítógéphez nem értek
annyira, de valahogy csak kibogozzuk az is-
kolai tennivalókat. A lányomék majd egyket-
tőre megtanítanak rá, hogy kell belépni a
,,nem létező” tante-
rembe, és a kislány is
biztos segíteni fog, ha
ügyetlenkedem. Ő már
ennek a képernyős vi-
lágnak a része, négyéve-
sen rajzolni is tudott a gépen, és a nagy
nyomtatott betűket is a billentyűzetről tanul-
gatta. Nem féltem attól, hogy eltéved ebben
a virtuális erdőben, csak sajnálom egy kicsit.
Őt is, meg a nála valamivel nagyobb gyer-
mekeket is. Talán őket még jobban. A fiamék
lánya hetedikes, a tavasszal, amikor bevezet-
ték az internetes iskolát, reggeltől késő dél-
utánig görnyedezett a számítógép előtt.
Pedig ő nem megszállottja a digitális tech-
nológiának, mint a legtöbb vele egykorú, szí-
vesebben megy ki a barátnőkkel tekeregni,
olyankor még a mobil sem kell. – Egy pilla-
natra elhallgatott, aztán fénytelenebb han-
gon folytatta: – Sokszor eszembe jut, mi
mindentől megfosztja a mai fiatalokat ez a
mostani helyzet. Mi annak idején nemcsak
tanulni jártunk az iskolába, jókat szórakoz-
tunk is az osztálytársakkal. Az „emlékbuk-
szám” teli van azokból az időből maradt,

vicces történetekkel. 
– Mesélne párat? – szólalt meg bennem a

különleges, izgalmas történetekre éhes kis-
gyerek.

– Szívesen – derült fel újra beszélgetőtár-
sam arca. Könnyed, kislányos hangon tán-
colt vissza fél évszázadot az időben.

– Már az általános iskolában nagyon jó
osztályom volt, igazi belevaló, összetartó

csapat. Most is emlék-
szem még a hetedikes,
nyolcadikos döcik 
(sz. m.: bulik) hangula-
tára. Minden második
héten került egy dél-

után, amikor pár órára kinyitották nekünk az
osztálytermet egy kis szórakozásra, tánciká-
lásra. A seprűs tánc volt a kedvencem, csak
azzal túl nagy zajt csaptunk, így az osztály-
főnök – aki felügyelte a ,,ténykedéseinket” –
előbb-utóbb leállította, és arra biztatott,
hogy inkább próbálgassuk a szalontáncokat.
A fiúk rendszerint félrehúzódtak, sugdolóz-
tak, kacagtak minket, lányokat, akik összefo-
gózva himbálóztunk a zene ritmusára. Én
szófogadó, csendes leánka voltam, de a cso-
portos csínytevésekből sohasem maradtam
ki. Valamikor, a középiskolás időszakban –
ha jól emlékszem, tizedikben – elhatározta az
akkor már csupa lányból álló osztályunk,
hogy a lyukas franciaórát a négy fal helyett
a szabadban tölti. Az Egyesülés iskolába jár-
tam, így kézenfekvő volt, hogy valahova a
környékre „kiránduljunk”. A Kornisa ne-
gyedbeli Hősök temetőjére esett a választá-

sunk. Nem is lett volna ezzel semmi gond,
csak mivel a tanórák idejére mindig be volt
zárva az iskolakapu, át kellett mászni a ke-
rítésen. Tornából én nem remekeltem, és ez
a közös kaland során is megmutatkozott. A
kerítésre még valahogy sikerült felkapasz-
kodnom, de csak a magasban jöttem rá, hogy
bármennyire szeretném, nem nőnek ki a szár-
nyaim, a meglévő „tehetségemből” pedig
ennél többre nem telik. Végül a padtársam
és egyben legjobb barátnőm segített ki a baj-
ból, lemaradt a többiektől, utánamkapaszko-
dott, nyújtotta a karját, és így valahogy le
tudtam kászálódni. Végül utolértük a csapa-
tot. Éppen ilyen napfényes idő volt, mint
most, ideális a szabadság megélésére. Hosz-
szú perceken át kergetőztünk a sírok között,
aztán még kicsengetés előtt visszaszállingóz-
tunk a suliba. Visszafele már könnyebben
ment a kerítésmászás, a feltűnés elkerülése
érdekében ugyanis a fél osztály segített. Hát
ilyen izgalmakban volt részünk annak idején
iskolásként. Nem mondom, hogy a lógás di-
cséretes, az unokáimat sem biztatnám ilyes-
mire, de egy közösség erejét megtapasztalni
leginkább a váratlan élethelyzetekben lehet,
és ezen a téren nekem ez volt a legmaradan-
dóbb élményem.

Pár perc volt még kicsengetésig. A lila ka-
bátos asszony kicsi, kerek karórájára nézett,
aztán fürgén pattant fel a padról, és gyors el-
köszönés után indult is az iskolakapu felé. Az
elmúlt napokban gyakran eszembe jutott a
beszélgetésünk. Azt is elképzeltem, ahogy
kisunokájával a számítógép képernyője fölé
hajol, és – akárcsak más, szabadabb regge-
leken – nyugodt, derűs mozdulatokkal indul
vele ismeretlen kalandok felé.

Csínytevők szárnyai

Nagy-Bodó Szilárd

Labancz Dávid Forrás: Facebook



Néhány napja gépbemutatót
tartottak Székelybere község
gazdái, akik a Pro Economica
Alapítvány székelyföldi gaz-
daságfejlesztési programja
keretében nyert támogatá-
sokkal vásárolt mezőgazda-
sági eszközöket tették
közszemlére. A községben
egyre nagyobb területeket
művelnek meg.

A községi önkormányzat hatha-
tós támogatást nyújtott a gazdáknak
tavaly a pályázók bejegyzésében, a
kérelmek elkészítésében, az igazoló
iratok beszerzésében, a pályázatok
benyújtásában, ezért a községben
viszonylag sok gazda kért segítsé-
get a Pro Economica Alapítvány
révén a magyar kormány székely-
földi gazdaságfejlesztési programja
keretében. A községbeliek szép
számmal vásároltak traktorokat, de
még több ehhez kapcsolható esz-
közt: váltóekét, tárcsát, talajlazítót,
vetőgépet, körbálázót, homlokrako-
dót, legelőtakarítót, pótkocsit. Volt
olyan gazda, aki traktort nem, de öt
hozzá kapcsolható eszközt is vásá-
rolt, és olyan eszközöket is, 
amelyek értéke jóval felülmúlta a
traktorét. Sok esetben az ehhez ka-
pott tizenötezer eurós támogatás a
vásárlási érték csekélyebb része volt.
Voltak olyan gazdák, akik tenyészál-
latokat vásároltak, mások gyógynö-
vénytermesztésbe ruháztak be.

A járvány miatt akadt nehézség is
a vásárolt javak leszállításában, volt
olyan hazai gyár, ahol a 270 alkal-
mazottból csupán öt dolgozott,
ezért a külföldről behozott traktorok
ellenőrzése szinte nem is működött.
Végül minden gazdának sikerült a
végső határidőre beszereznie a le-
szerződött gépeket, és elkészítenie
az elszámolást – mutatta be a prog-
ram lefolyását, az akadályokat és si-
kereket lapunknak Benedekfi Csaba
polgármester.
Megkésett, de nem maradt el 
a bemutató

Az év elején még úgy tervezték a
gazdák, hogy a gépeket, eszközöket
a községben májusban bemutatják,
ünnepélyes keretet szerettek volna
adni neki színpadi fellépőkkel, de a
már leszerződött programokat és a
kitűzött találkozó tervét keresztül-
húzta a koronavírus-járvány. A ren-
dezvényt elnapolták, de nem
mondtak le róla, s mivel a gazdák
nagyon ragaszkodtak hozzá, hogy
még idén megejtsék azt, a tervezett-
nél jóval szerényebb körülmények
között ugyan, de sor került a köz-
ségi gépbemutatóra.

A gazdák Kendőben találkoztak
és sorakoztak fel gépeikkel, majd
innen rendőri irányítással végigvo-
nultak Márkodon, Máján, Székely-
berén, Seprődön, Nyárádszentimrén
és Berekeresztúron, majd egy nagy
réten parkoltak le. Itt alkalom és le-
hetőség volt rá, hogy szemügyre ve-

gyék a gépeket-eszközöket, tapasz-
talatot cseréljenek.

A szemlére mintegy kéttucatnyi
traktort vittek el a gazdák, aki nem
ezt vásárolt, az valamelyik ismerős
traktorához kapcsolta az újonnan
beszerzett eszközt, úgy juttatva el a
bemutatóra. 

Nemcsak a géptulajdonosok elé-
gedettek a gépekkel, hanem az ál-
latot vásárolt gazdák is,
törzskönyvezett pirostarka szarvas-
marhákat hoztak Németországból, a
legtöbbjüket vemhesen, az azóta
született borjak is többletjövedel-
met jelentenek, nem beszélve arról,
hogy megtöbbszöröződött a tejho-
zam. Ezért azon gondolkodnak,
hogy lassan az egész községi állo-

mányt fel kellene javítani vagy ki
kellene cserélni.
Várják a hatást

A polgármester szerint igen nagy
segítség volt a támogatás a gazdák-
nak, hiszen több mint félmillió euró
folyt be a községbe, és ennek a gaz-
dasági hatására, a termelési mutatók
emelkedésére is várnak.

A községben jelenleg mintegy
ötven nagyobb gazda van, ugyanis
a felső, dombvidéki falvakban
főleg mezőgazdasággal foglalkoz-
nak az emberek, míg az alsó tele-
pülésekről többen bejárnak
Nyárádszeredába vagy Marosvá-
sárhelyre dolgozni, ezért itt inkább
jövedelemkiegészítő szerepe van a
gazdálkodásnak. Mégis vannak,
akik nagy tételben termesztenek
szalmásgabonát, gyógynövényt,
léteznek 60-80 hektárt művelő
vagy akár 50-60 tehenes gazdák is.

A legnagyobb (száz, de esetenként
kétszáz hektárnál is nagyobb) terü-
leteket használók nem helyiek,
más községben élnek, de itt (is)
gazdálkodnak.

Az alig 1300 lakosú község ha-
tára több mint négyezer hektár, az
utóbbi években a meg nem művelt
területek aránya lényegesen csök-
kent, sok legelőt takarítottak ki,
parlagon maradt földeket szántot-
tak fel. Lassan a termeléssel null-
szaldóssá tették a mutatókat, így a
meglévő mezőgazdasági támogatá-
sokat már jövedelemként könyvel-
hetik el a gazdák. Amíg ezek a
mezőgazdasági plusztámogatások
léteznek, addig várhatóan nem ma-
radnak parlagon a földek, de ha a
támogatási rendszer megbicsaklana,
a mezőgazdasági termelés ismét zu-
hanórepülésbe kezdene – véli Bene-
dekfi Csaba polgármester.

Gligor Róbert László
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Bemutatták az újonnan vásárolt eszközöket
Megújult a községi géppark Székelyberében

14 százalékkal csökkent 
a járműgyártás

Az idei első háromnegyed
évben 14 százalékkal csök-
kent a román járműgyártás,
amely ugyanakkor szeptem-
berben 55 százalékkal nőtt a
tavalyi év kilencedik hónap-
jához mérten – közölte hét-
főn a romániai
gépkocsigyártók egyesülete
(ACAROM).

A január és szeptember közötti
időszakban a Craiován működő
Ford-üzemben, valamint a Mio-
veni-ben levő Dacia-gyárban ösz-
szesen 305.073 járművet állítottak
elő, ami 14 százalékkal maradt el a
tavalyi év azonos időszakában
jegyzett 354.812-től. A legtöbb jár-
művet a Dacia gyártotta, összesen
181.969-et, amiből 129.583-at a
Duster modell tett ki. Emellett a
Dacia másik három modellt, a Lo-
gant, a Sanderót és a Logan MCV-
t gyártotta a romániai üzemében.
Az amerikai Ford az EcoSport és a
Puma modellekből szerelt össze
összesen 123.104-et. A román gaz-
dasági sajtó kiemelte, hogy szep-

temberben rekordnak számító
eredmény született, hiszen a kilen-
cedik hónapban 57.846 járművet
állítottak elő a romániai jár-
műgyártó üzemekben, ami 55,7
százalékos növekedésnek felel
meg a tavalyi év szeptemberéhez
mérten. A Profit.ro gazdasági por-
tál kiemelte, hogy először haladták
meg az 50 ezres számot a romániai
gyártók egy hónap alatt a romániai
gépkocsigyártás történetében. A ki-
emelkedő szeptemberi eredmény-
nek köszönhetően az éves
autógyártás csökkenése is az első
nyolc havi 22 százalékos csökke-
nésről 14 százalékra mérséklődött.

A szeptemberi jó eredmény
annak is köszönhető, hogy a Ford
immár nem csak egy, hanem két
modellt gyárt a craiovai üzemében.
A Puma összeszerelését tavaly ok-
tóberben kezdték el.

Tavaly egész évben 2,9 száza-
lékkal több, 490.412 járművet
gyártott a Dacia és a Ford. Ebből
mintegy 350 ezret a Dacia, 140
ezret a Ford.

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

A kiszivárgott hírekből már
nagyrészt mindent tudni lehe-
tett az elektromos Daciáról.
Ezért aztán nem igazán ho-
zott meglepetéseket. A Spring
névre keresztelt modell lé-
nyegében a Kínában már kap-
ható Renault K-ZE európai
megfelelője. Az első gyári ké-
peket nézve, úgy tűnik, hogy
a jelvényen, a hűtőrács min-
tázatán, illetve néhány deko-
rációs elemen kívül nincs
különbség, bár szinte biztos,
hogy az európai előírások
miatt a karosszériát több
ponton meg kellett erősíteni.

A Dacia Spring 3,73 méter hosz-
szú, 1,62 méter széles és 1,51 méter
magas. Formájában szinte teljesen
azonos az Indiában forgalmazott Re-
nault Kwid SUV-val. A méretekből
kiderül, hogy nem nagy autó. Alap-
helyzetben négy felnőttnek és egy 300
literes csomagtartónak van hely a
belső térben, még van egy 23 literes
rekesz az autó orrában, úgymond a
motor helyén. Utóbbiban általában a
töltőkábel van, bár ebben az esetben
kérdés, hogy elfér-e, mert nem túl
impozáns méretű a csomagtartó. 

A mérete nem nagy, de a teljesít-
ménye egészen kicsinek mondható.
A Dacia Springbe egy 44 lóerős vil-
lanymotor került, ami egy 26,8
kWh-s akkumulátorból kapja az
energiát. A mindig nagyon túlzó
WLTP-mérések alapján ez 225 ki-
lométerre elegendő, vagy tisztán

városi üzemben 295 kilométerre.
Ha összevetjük a jelenleg forgalom-
ban lévő autók WLTP-hatótávját és
a valós hatótávjukat, akkor azt
mondhatjuk, hogy kettővel kell el-
osztani a WLTP által mért adatokat,
hogy megkapjuk a valós számokat.
Vagyis a Dacia Spring hatótávja
nagy valószínűséggel 120 és 150 ki-
lométer között lesz, télen még keve-
sebb. Mindenképpen egy kompakt
városi miniterepjáró, ez látszik a
méretéből és a hatótávjából is, azon-
ban az ilyen fazonú autók manapság
nagyon divatosak, így szinte biztos,
hogy lesz kereslet iránta.

Az autó végsebessége 125 km/h.
Amennyiben pedig ECO módban
használjuk az autót – ennek köszön-
hetően akár 10% hatótávot is nyer-
hetünk –, 100 km/h-ra csökken a
végsebesség. Ebből ismételten arra
lehet következtetni, hogy városi jár-
műnek szánták.

A töltési sebessége sem gyors.
230 voltos hálózatból 14 óra, 3,7

kW-os otthoni töltőcsatlakozóból 8
és fél óra, 7,4 kW-os otthoni töltőből
5 óra alatt lehet feltölteni. Emellett
lesz gyors töltési lehetőség is, aki
ezt megrendeli, 30 kW-os töltési se-
bességgel számolhat, azaz egy órán
belül 80%-ra töltheti az akkumulá-
tort. Felárral kell számoljon az, aki
gyorsan akarja feltölteni a járművét.
A töltéssel kapcsolatban viszont
pluszpontot érdemel, hogy kifejlesz-
tettek egy alkalmazást, amely a My
Dacia nevet kapta, ahol ellenőriz-
hető, hogy éppen hogy áll a töltés,
mindössze egy okostelefonra és in-
ternetkapcsolatra van szükség.

Az árról, ami várhatóan nem lesz
magas, még nem tudható semmi.
Az szinte biztos, hogy nem lesz
drága, éppen ezért és a népszerű
formavilágért valószínűleg sokan
fogják venni. Persze, miután kap-
ható lesz, mert az idei bemutató el-
lenére a gyártás beindítását nem
sietik el.  Persze megvannak a ne-
gatívumai, de városi használatra
ideális. Ezzel a hatótávval egy
hetet közlekedhetünk a városban
utántöltés nélkül. A Dacia vezető-
sége azt mondta, hogy előre meg-
fontolt szándékból készítette
ilyenre a Springet. Reményked-
jünk, hogy valamikor előállnak
egy méretben és hatótávban is na-
gyobb, illetve sebesség és töltés
szempontjából gyorsabb autóval.
Mindezt persze Dacia-ársávban.
Meggyőződésem, hogy arra is nagy
lenne a kereslet.

Bemutatták az első elektromos Daciát

Nagy-Bodó Szilárd

Forrás: www.dacia.ro

Mintegy negyven gazda vásárolt mezőgazdasági gépet, traktort és számos eszközt Fotó: Varga Levente
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– Be akarjuk bizonyítani, hogy
ezeket a mozdonyokat működőké-
pessé lehet tenni. Romániában több
helyen alakultak egyesületek, kü-
lönböző társaságok, ahol megjaví-
tották a vasútvonalakat, rendbe
tettek mozdonyokat, vagonokat, és
turisztikai céllal – igen nagy siker-
rel – rendszeres járatokat működtet-
nek. Az év elejétől dolgozunk. 
A nyáron beszereztük a hiányzó
alkatrészeket a régi vasúti raktá-
rakból. Három gőzmozdonyt és
egy dízelmotoros vontatókocsit
helyreállítunk, néhány hét múlva
hozzáfogunk két vagonhoz is –
mondta a nyugdíjas mozdonyve-
zető. 

Megtudtuk, hogy Marosvásár-
hely–Parajd között a vonalat 1912–
1915 között építették ki. A
Nyárádmentén földtulajdonnal ren-
delkező nagybirtokosok és a beru-
házókat képviselő MÁV vezetői a
nagyteremi kastélyban jelölték ki a
nyomvonalat. S bár több földtulaj-
donos szerette volna, hogy az ő te-
rületéhez kerüljön közelebb a vasút,
a döntő tényező a Nyárád közelsége
volt, hiszen a gőzmozdonyok mű-
ködéséhez vízre volt szükség. Az
első szerelvény 1915-ben indult a
nagyállomás mellett létesített moz-
donyszínből. 1916 októberében egy
nap alatt több ezer katonát szállított

Marosvásárhelyről Parajdra. 1918
után pedig az utasok mellett sót, fát
és gabonát szállított a székely fővá-
rosba Parajdról, Szováta környéké-
ről és a Nyárádmentéről. Mivel a
szovátai viadukt szerkezete meg-
gyengült, 1975-től csak a fürdővá-
rosig közlekedett a szerelvény. Az
1989-es rendszerváltást követően
sokáig volt rendszeres járat, aztán
csődbe ment. Azóta senki sem viseli
gondját a kisvasútnak. A Marosvá-
sárhely–Maroskeresztúr szakaszt
egy magánvállalkozó bérelte ki,
hogy kis távon szerelvényt működ-
tet, majd miután „rájött, hogy nem
nyereséges”, eladta a síneket. Egye-
dül Szováta és Vármező között mű-
ködtet járatot egy cég. 

Mihály Ferenc elmondta, az a
szándékuk, hogy a nagyállomástól
újra lefektessék a síneket Maroske-
resztúrig, és ezen járjanak a fel-
újított gőzmozdonyok. Ehhez meg-
kapták az engedélyt a vasúttársa-
ságtól, és ígéretük van az egykori
Imatex mögött építendő 10 emele-
tes szállót felhúzó Alfa Construct
cégtől, hogy támogatásként lefek-
teti a vonalat. Megvannak a sínek,
a talpfák, és megfelelő mennyiségű
vasúti kővel rendelkeznek. Minden
elő van készítve. Sajnos az egykori
kicsi vonat mozdonyszínét nem
tudják használni, mert az épületet a
CFR eladta egy közszállítási válla-

latnak. Igaz – tette hozzá Mihály
Ferenc –, a terület továbbra is a vas-
úttársaság tulajdona. 

A projekt részeként vasúttörténeti
múzeumot rendeznek be a nagyál-

lomás épületében, a
volt vendéglő helyén.
A múzeumot jövőben
avatnák fel, mivel
150 évvel ezelőtt 
futott be az első sze-
relvény a marosvá-
sárhelyi állomásra. A
múzeum létesítését
engedélyezte a vasút-
társaság. Három he-
lyiségben mutatnák
be a Székely körvasút
kiépítését, illetve a
vasúti szakágazat tör-
ténetét. Az egyik gőz-
mozdony és a
dízelmotoros vontató
holtvágányon, kültéri
múzeumban lesz,
ahol különböző irá-
nyítóeszközök, a gőz-
mozdonyokat ki-
szolgáló szivattyúfe-
jek és sok más kora-

beli eszköz lesz kiállítva. A munká-
jukat segítik a brassói műszaki
egyetem szállítási fakultásának di-
ákjai, gyakorlatként. A múzeumi
részleg dokumentációjában Virág
Sándor segített, aki a budapesti köz-
lekedéstörténeti múzeumban és sok
más helyen is járt. Gazdag fotó- és
dokumentációs anyag gyűlt össze,
igazi kuriózum lesz. Ha sikerül, egy
múlt század eleji indóházat is be-
rendeznek. 

Mihály Ferenc azt is elmondta,
hogy jövő hónapban a keskeny
nyomtávú vasutat működtető egye-
sületek képviselői a Máramaros me-
gyei Visón vagy a Hunyad megyei
Krustyón találkoznak, hogy létre-
hozzanak egy országos szervezetet,
hogy a CFR által nem használt vo-
nalakat – leginkább kis nyomtávú –
adják át olyan egyesületeknek, szer-
vezeteknek, amelyek idegenfor-
galmi céllal működtetik majd.
Mihály Ferenc szerint van ahol még
megmenthető az infrastruktúra,
nem igényel nagyobb beruházást a
helyreállítása. A működtetés sem
költséges. Külföldön ez komoly
helyi jövedelemforrásnak számít, és
nemcsak a működtetők nyernek,
hanem a környéken lakók is, hiszen

hozzájárulhat a turizmus fellendü-
léséhez. De ebből nem lehet meg-
gazdagodni – teszi hozzá a volt
mozdonyvezető. 

Jelenleg Szeben megyében hét
kilométeres szakaszon működtetik
külföldi beruházó segítségével. A
vagonokat egy Moldoviţáról köl-
csönzött gőzös húzza. A Mezősé-
gen a Lekence és Teke közötti
járatot a marosvásárhelyi moz-
donyszínből származó mozdonnyal
működtették. A mozdony elromlott,
jelenleg egy dízelhajtású kismotor-
ral végzik a vasút karbantartási
munkálatait. 

– Sajnos, a vasúttársaság tönkre-
tette az infrastruktúrát, nem volt jö-
vedelmező, mindent eladtak. Nem
állt érdekükben, hogy ezeket a léte-
sítményeket turisztikai céllal mű-
ködtessék. Erről a holtpontról
szeretnénk elmozdítani a helyzetet
– mondta Mihály Ferenc.

Az ötletet felkarolta Vîlcan 
Adrian, a CFR brassói regionális
igazgatósága 7-es pályakezelő
rész- legének vezetője is, akinek a
közbenjárására megkapták az en-
gedélyeket. Az igazgató elárulta,

sikerült egy egykori „királyi” va-
gont beszerezni, valamint egy
Buick típusú vasúti járművet. Eze-
ket is helyreállítják, és üzembe he-
lyezik. Szándékukban áll a
szerelvényt a vidrátszegi repülőté-
rig közlekedtetni. Erre is van jóvá-
hagyás. Megtudtuk, hogy jövőben
hozzáfognak a Székelykocsárd–
Marosvásárhely közötti széles
nyomtávú vonal felújításához, és a
tervek szerint ezzel párhuzamosan
lefektetik a keskeny nyomtávú vo-
nalat is. Erről is egyeztettek a vas-
úttársaságnál. Az igazgató
támogatja és örvendetesnek tartja a
múzeum létrehozását, hiszen ez új
színfoltja lesz majd a marosvásár-
helyi turisztikai kínálatnak. Most
olyan fázisba jutott a projekt, hogy
konkrétumokról is beszélhetünk –
mondta, majd hozzátette, reméli,
Soós Zoltán megválasztott polgár-
mester volt múzeumigazgatóként
támogatja majd a projektet, és
Péter Ferenc, a megyei tanács el-
nöke is melléjük áll. 

Mint ismeretes, a megyei tanács
kifejezte szándékát, hogy átvenné
a Marosvásárhely–Szováta közötti
vonalat, amelynek a helyére kerék-
párutat építene. Ez homlokegye-

nest ellentmond a vasútbarátok
kezdeményezésének. Jogilag. Mert
gyakorlatilag találhatnának megol-
dást. Ugyanis a jogszabály szerint
a vasút mellett – a sínektől öt mé-
terig – a CFR tulajdonában levő
védett zóna van. Ha ezzel együtt
adják át a megyei tanácsnak 
a tulajdonjogot, talán kompromisz-
szumos megoldás születhet: hely-
reállíthatják a vasútvonalat, és
mellette kiépíthetik a kerékpárutat.
Ehhez jogi személyiséggel rendel-
kező partner kell, aki felvállalja a
vasútvonal felújítását és működte-
tését. 

Reméljük, hogy a civil kezdemé-
nyezést felkarolva, az állami válla-
latnak (CFR) és a megyei
tanácsnak, valamint a kis nyomtávú
vasútvonal által érintett helységek
önkormányzatainak sikerül olyan
életképes tervet, megoldást talál-
niuk, ami garantálja, hogy az elkép-
zelés hosszú távon fenntartható,
amivel valóban fellendíthető a tu-
rizmus megyénkben, mert a jelek
szerint az érintettek közül mindenki
ezt szeretné. Csak összefogás kell a
közös cél érdekében. 

Felújítják a kisvasút egy szakaszát 

(Folytatás az 1. oldalról)
Fotó: Nagy Tibor



Október 15-étől újabb 30
nappal meghosszabbították a
készenléti állapotot Romániá-
ban. Az Országos Vészhelyzeti
Bizottság újabb megszorító
intézkedéseket hozott, ame-
lyeket Nelu Tătaru egészség-
ügyi miniszter és Raed Arafat
belügyi államtitkár ismerte-
tett.

Tilos az elkövetkező időszakban
esküvőket, keresztelőket, ünnepsé-
geket tartani mind kül-, mind beltéri
helyszíneken – közölte az elmúlt
héten, kedd esti sajtóértekezletén
Raed Arafat államtitkár.

Az országos katasztrófavédelem
vezetője kifejtette: azokon a telepü-
léseken, ahol az új koronavírus-fer-
tőzések 14 napra összesített száma
ezer lakosra vetítve kevesebb vagy
egyenlő 1,5-tel, 50%-os kapacitás-
sal működhetnek a színházak,
mozik és előadótermek, illetve az
éttermek és kávézók. Ha ez a szám
ezer lakosra vetítve 1,5 és 3 között
alakul, a fenti intézmények 30%-os
kapacitással működhetnek, legké-
sőbb 23 óráig, amennyiben pedig
meghaladja a 3-at, felfüggesztik
ezek tevékenységét. Ha a megbete-
gedések száma ezer lakosra vetítve
3 fölötti, a szálláshelyek csak saját
vendégeiket szolgálhatják ki – tájé-
koztatott az Agerpres hírügynökség.

A szabadban mindenütt kötelező

lesz a védőmaszk viselése azokban
a térségekben, ahol az elmúlt 14
napban jegyzett új megbetegedések
összesített száma ezer lakosra ve-
títve meghaladja a 3-as küszöbérté-
ket. Raed Arafat elmondta, azokon
a településeken, ahol a fertőzöttségi
arány ezer lakosra vetítve 3 fölött
van, a zsúfolt helyeken kötelező a
védőmaszk viselése. Ugyanakkor
bejelentette, hogy az öregotthonok,
valamint a fogyatékkal élő szemé-
lyek számára létrehozott központok
valamennyi dolgozóját hetente egy-
szer tesztelni kell koronavírusra.

A decemberben esedékes parla-
menti választásokat megelőző kam-
pány kapcsán Arafat leszögezte, a
zárt térben zajló rendezvényeken
legtöbb 20, a szabadtérieken pedig
legtöbb 50 személy vehet majd
részt.
A járványügyi rendelkezések 
betartását ellenőrizték

A koronavírus-járvány terjedésé-
vel, az egyre növekvő SARS-CoV-
2 vírussal fertőzöttek ugrásszerű
megemelkedésével a hét végén újra
ellenőrző akciókat tartottak a me-
gyében. Piacokon, vásártereken, ét-
termek teraszain, autóbuszokon és
vonatokon, vonatállomásokon
egyaránt bírságoltak.

A rendőrökből, csendőrökből,
helyi rendőrökből, közegészség-
ügyiekből és a munkaügyi felügye-
lőség képviselőiből álló vegyes
csapatok a koronavírus-járvány ter-

jedésének megakadályozását célzó
óvintézkedések betartását ellenőriz-
ték zsúfolt helyeken, piacokon, vá-
sárokban, éttermek teraszain és a
közszállításban.

A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség tájékoztatása szerint a
prefektusi hivatal utasítására szer-
veztek célzott ellenőrző akciókat a
Covid–19 terjedésének megakadá-
lyozására bevezetett kötelező óvin-
tézkedések betartásáért. 
Kíméletlen bírságolások

Október 16-án, pénteken 21 óra
körül a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség munkatársai egy ákos-
falvi vendéglátóegység terasz-
helyiségén zajló privát esemény
miatt bírságolta meg a szervezőt
5.000 lejre. A gazdasági rendőrség
az 1990. évi 12-es törvényre hivat-
kozva újabb 5.000 lejt rótt ki a
szervezőre, és lefoglaltak 2.260
lejt, két laptopot és két memóriakár-
tyát is. 

Október 17-én, szombaton 165
rendőr, csendőr, helyi rendőr ellen-
őrzött 190 kereskedelmi egységet,
950 személyt igazoltattak, 95 köz-
szállítási járművet ellenőriztek,
mindenekelőtt a védőmaszk nélkül
utazókat vagy a maszkot nem elő-
írásszerűen használókat büntették.
Aznap 23 bírságot róttak ki 7.500
lej értékben. Vasárnap délelőtt a pi-
acokat és vásártereket célozták meg
a rendfenntartók, de a tömegközle-
kedési eszközöket sem hagyták ki.

85 személyt igazoltattak, 29 autó-
buszt és hat kereskedelmi egységet
ellenőriztek. A kihágások miatt 13
esetben róttak ki bírságot – 6.285
lej értékben – a védőmaszk hiánya,
illetve a közrend és a távolságtar-
tásra vonatkozó előírások megsze-
gése miatt. 
Vonatállomások és vonatjáratok is
célkeresztben

Vonatállomásokon és vonatokon
is ellenőriztek a Maros megyei
rendőrök október 17–18-án. Mint-
egy 16 vonatállomáson és 20 sze-
mélyvonaton hozzávetőleg 112
utast igazoltattak, az akció során 27
bírságot róttak ki 4.200 lej érték-
ben. A rendőrségi közlemény sze-
rint a vonaton utazóknak is
javasolják a távolságtartást, a védő-
maszk viselését vonaton és a vonat-
állomás területén, illetve az
elkövetkező hetekben bárhol sza-
badtéren is. A rendőrség közlemé-
nyében javasolja a személyek
között előírt távolság betartását, a
védőmaszk viselését, a veszély-
helyzet elkerülését. „Az áruházak-
ban vagy az olyan zárt
helyiségekben, ahol kötelező, akár-
csak a közszállítási járműveken
utazók viseljenek védőmaszkot.
Nem szívesen büntetjük a polgáro-
kat, de a törvény megszegését nem
tolerálhatjuk. Kerüljék a zsúfolt he-
lyeket, a családi események szerve-
zését, óvják a környezetükben élők
és a saját egészségüket” – áll a
rendőrség közleményében, hangsú-

lyozva, hogy a 0800800165-ös
zöldszámon lehet jelezni a járvány-
ügyi rendelkezések megszegését. 
Karanténmentesen lehet 
Magyarországról Romániába utazni
– egyelőre

A román hatóságok aktualizálták
a sárga, azaz a járványügyi szem-
pontból magas kockázatú országok
jegyzékét. Október 15-től Magyar-
ország már nem szerepel ezen a lis-
tán, így aki onnan utazik
Romániába, már nem kell karan-
ténba vonulnia, amennyiben egy
újabb rendelkezéssel ezen nem vál-
toztatnak.

A frissített listán jelenleg 32 or-
szág szerepel. Akik azokból az or-
szágokból érkeznek Romániába, 14
napig karanténba kell vonulniuk. A
karanténkötelezettség nem vonat-
kozik azokra a személyekre, akik
három napnál rövidebb időre érkez-
nek Romániába, és fel tudnak mu-
tatni egy negatív korona-
vírustesztet, amelyet a határátlé-
pésük előtti 48 órában végeztek el.
A többi beutazóra 14 napos karan-
tén vár, ám ez a tizedik napon fel-
oldódhat, ha a nyolcadik napon
elvégzett tesztjük negatív. Akkor
sem kell karanténba vonulni, ha va-
laki „sárga” országból érkezik, de a
Romániába való belépés előtt eltölt
egymást követő 14 napot egy biz-
tonságosnak számító, azaz egy zöld
besorolású országban. A frissített
lista megtekinthető a www. ko-
rona.rmdsz.ro oldalon.
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Szer Pálosy Piroska

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Esküvők, keresztelők, ünnepi események országszerte betiltva 
Járványügyi szigorítások

A magyar anyanyelvű oktatásban ré-
szesülő gyermekek számára október
30-áig lehet igényelni a Szülőföldön
magyarul program keretében a
2019/2020-as tanévre nyújtott ma-
gyarországi támogatást. A program
lebonyolítói az igénylők küldeményét
– a szükséges iratokkal – október 30-
ig fogadják. 

Közeleg a Szülőföldön magyarul
2019/2020. évi programjának meghosszab-

bított leadási határideje. Az igénylőket em-
lékeztetik, hogy amennyiben még nem
küldték be az igénylést, mihamarabb te-
gyék meg. A küldeményeket az október 30-
i postai bélyegző dátumával még
elfogadják.

A leggyakrabban elhangzó kérdések között
az alábbiak állnak:

– Az igazolásban az áll, hogy a gyermek X
osztályos, de ő X+1 osztályos. Mit írjak az
adatlapra?

– Az adatlapra azt az osztály kell felírni,
ami az igazolásban szerepel. Az igénylés az
elmúlt, 2019/2020-as tanévre vonatkozik.

– Kell-e új igazolást kérni?
– Nem szükséges, a tavasszal kiállított iga-

zolások megfelelnek.
– Kimaradt egy dokumentum a borítékból,

mit csináljak?
– Azt az egy dokumentumot kérjük elkül-

deni a pályázati iroda címére, a borítékra fel
kell írni: „Hiánypótlás”. Nem kell adatlapot
mellékelni hozzá. Amennyiben a kimaradt
dokumentum igazolás, kérjük a gyermek
CNP-jét a hátára felírni.

– Mikor jön a pénz? Tavaly ilyenkor már
volt kifizetés. 

– A pályázati iroda munkatársai megfeszí-
tett erővel dolgoznak azon, hogy a pandémia
által okozott több hónapos késésből lefarag-
janak, mindazonáltal kétségtelen, hogy a ki-
fizetések később fognak indulni az elmúlt
évekhez képest. A már beérkezett igénylések
nagy része elő van terjesztve döntésre. Mind-
annyian azon dolgozunk, hogy mihamarabb
sor kerülhessen a kifizetésekre.

Bővebb tájékoztatás a 0266-244-450-es te-
lefonszámon, illetve a www.szulofoldonma-
gyarul.ro internetes oldalon kapható –
tájékoztatott Ady-Kovács-Ferenczi Noémi, a
Szülőföldön magyarul programkoordinátora.
(sz.)

Október 30. a határidő
Szülőföldön magyarul 



Az egykori AS Armata hajdani
kiváló hátvédje, az immár megbol-
dogult Kiss Madocsa özvegye, Kiss
Éva rám csengetett a minap, és a
néhai férjével kapcsolatos beszélge-
tésre invitált. Lévén, hogy az egy-
kori futballistáról többször írtam az
évek folyamán, mindig jó viszonyt
ápoltunk egymással, ezért öröm-
mel fogadtam a találkozás lehetősé-
gét.

Amikor beléptem Madocsa egy-
kori szobájába, az asztalon nagy
paksaméta korabeli folyóirat, újság,
újságkivágás fogadott, a vitrinben
pedig a volt labdarúgó kupái és
ereklyéi díszelegtek. 

„Hihetetlen, de igaz, hogy ezeket
a dokumentumokat a hajdani 
ASA-ról még Madocsa tette krono-
lógiai sorrendbe. Nagy gonddal
gyűjtötte össze a sok fényképet, cik-
ket az évek folyamán. Többször
hangoztatta a családban, hogy

könyvet szeretne írni az utókor-
nak és főleg az unokáinak arról,
hogy ki volt ő és milyen csodálatos
egyéniségek voltak az AS Armatá-
nál. Ezért gyűjtötte éveken át mind-
azt, amit a román és a magyar
újságok róluk írtak. Sajnos, vég-
zetes betegsége beleszólt terve 
megvalósításába” – kezdte a beszél-
getést a doktornő, aki Madocsát 
Bákóba is elkísérte, amíg ott futbal-
lozott.

„A mi kis életünk szép volt,
mindamellett, hogy én a helyi fut-
balléletben nem igazán vettem
részt: Madocsa engem jó értelem-
ben mellőzött, hiszen én gyerekor-
vosként a klinikán és oktatóként  az
orvosi egyetemen töltöttem az
életem zömét, ő pedig a sport révén
szabadabb életet élt: napokig kiszál-
lásokon volt, mérkőzésekre utazott
el. De ez nem zavarta a mi boldog
életünket, két aranyos gyermeket
neveltünk fel. Én itthonról drukkol-
tam a csapatnak, és ezt ő nagyon

tiszteletben tar-
totta” – mondta el-
érzékenyülve Kiss
Éva. 

Az ASA egy
nagy család volt a
korábbi gyerekor-
vos szerint, hiszen
nem csak a játéko-
sok, de a feleségek,
családtagok is jó
viszonyt ápoltak
egymással. „A helyi futballistacsa-
ládok mindig összetartottak. Inkább
én lógtam ki a sorból a hivatásom
miatt, de Madocsa is gyakran han-
goztatta a csapattársai előtt, hogy
hagyjanak békén, mert elfoglalt va-
gyok, így gyakran kimaradtam a
családi találkozásokból.  Azonban
ezzel együtt is jó kapcsolatot ápolok
a Fanici, a Czakó, a Varró és a Ka-
nyaró családdal (itt közrejátszott,
hogy az ő gyerekeik egészségi álla-
potáról is gondoskodtam), továbbá
Bölöni Lászlóval, Sólyom Csabá-

val, a vásárhelyi futballélet rang-
idősével, Gierling Gyuri bácsival 
is tartom a kapcsolatot a világ-
hálón. Amúgy Madocsa jó barát-
ságban volt az akkori vásárhelyi
színészekkel is” – mesélte el Kiss
Éva. 

A családját érintő kérdésemre azt
mondta, két fiuk közül egyik sem
lett hivatásos sportoló. „Bár mind-
ketten szerették a mozgást, Mado-
csa a továbbtanulást fontosabbnak
tartotta, és a nagyobbik fiunkkal,
Csabával is megértette, hogy vá-

lasztani kell a futball és az egyetem
között, ő pedig a mérnöki szakmát
választotta. Viszont Csaba később
belesulykolta a fiaiba a foci szere-
tetét és mindazt, amit hajdanán az
édesapja nem engedett megvalósí-
tani. A kisebbik fiunk, Barni állat-
orvos Marosvásárhelyen, az ő
gyerekei is sportolnak hobbiszin-
ten” – jegyezte meg Kiss Madocsa
özvegye, aki még a középiskolai
évek idején ismerkedett meg ké-
sőbbi férjével, és 49 évig élt boldog
házasságban vele. 

Könyvet akart írni Kiss Madocsa

A magyar labdarúgó-válogatott kilenc helyet előre-
lépve a 23. helyen áll a Nemzetek Ligája rangsorában.
Az MLSZ közösségi oldalának híre emlékeztet rá:
Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a sorozat
szeptemberi rajtjakor a 32. volt a rangsorban.

Románia jelenleg a 26. ezen a tabellán.

A magyarok szeptemberben 1-0-ra győztek Török-
országban, majd 3-2-re kikaptak az oroszoktól Buda-
pesten. Az októberi folytatásban Szerbia ellen
idegenben ismét 1-0-s győzelmet arattak, ezt követte a
moszkvai 2-2-es döntetlen.

A nemzeti csapat négy kör után hét ponttal a B diví-
zió hármas csoportjának második he-
lyén áll, hátránya egy pont az oroszok
mögött. Az összesített rangsorban a
szbornaja a 20., a török együttes a 27.,
míg a szerb válogatott a 29. helyet
foglalja el.

A folytatásban a magyar válogatott
november 15-én a szerbeket fogadja a
Puskás Arénában, három nappal ké-
sőbb pedig ugyancsak hazai pályán a
törökök ellen zárja a sorozatot. A
kvartett győztese az A divízióba jut, az
utolsó helyezett a C-be kerül.

A magyarokra az NL előtt novem-
ber 12-én Európa-bajnoki pótselejtező
is vár Izland ellen Budapesten: a mér-
kőzés győztese kijut a jövő nyárra ha-
lasztott, a többi között a Puskás
Arénában sorra kerülő kontinenstor-
nára.

Kilenc helyet előrelépett a magyar válogatott

Fennállásának legnehezebb
időszakát éli a román CSM Bu-
cureşti sportklub az anyagi nehéz-
ségek miatt – jelentette ki kedden
Gabriela Szabo elnök, egykori
olimpiai bajnok futó.

Az egyesület legeredménye-
sebb szakosztálya a női kézilabda;
a csapat jelenleg a Bajnokok Li-
gája főtábláján szerepel az A cso-
portban, a Ferencvárossal együtt.

Szabo elmondta, hogy az
anyagi problémák tavaly február-
ban kezdődtek, amikor a főtámo-
gató bukaresti főpolgármesteri
hivatal csökkentette a klub finan-
szírozására fordított összeget,
ezért több szakosztályt kénytele-
nek voltak megszüntetni azért,
hogy a női kézilabdacsapat foly-
tathassa.

Közölte, mindent megtettek,

hogy a megmaradt együttesek si-
keresen működjenek, így az ő lel-
kiismerete tiszta. Ezzel azokra a
bírálatokra válaszolt, amelyek a
klub vezetőségét érték. Vasárnap
a női kézilabdacsapat játékosai a
Ferencváros elleni mérkőzés előtt
– amelyet a román csapat nyert
meg 25-19-re – olyan feliratú pó-
lókkal léptek pályára, hogy „Tart-
sátok tiszteletben a munkánkat!”,
„Tartsátok be ígéreteiteket!”, ami-
vel elégedetlenségüket jelezték a
bértartozások miatt.

Szabo nem cáfolta, hogy elma-
radások vannak a fizetések folyó-
sításában, ugyanakkor közölte, ez
nemcsak a női kézilabdacsapatot,
hanem az egész klubot érinti. A
játékosok vasárnapi tiltakozásáról
kijelentette: megértik, de nem
tudnak egyetérteni vele.

Anyagi gondok miatt 
fennállása legnehezebb 

időszakában van a Bukaresti CSM 

A Budapest Honvéd 2-2-es dön-
tetlent játszott a vendég MOL Fe-
hérvárral a labdarúgó OTP Bank
Liga hetedik fordulójának vasárnapi
zárómérkőzésén, az Új Hidegkuti
Nándor Stadionban.

A vendégek a mérkőzés elején
magukhoz ragadták a kezdeménye-
zést, helyzeteket is kidolgoztak, de
azokat – elsősorban Zivzivadze
révén – elpuskázták. A kispestiek
sokszor beszorultak a saját térfe-
lükre, és teljes intenzitással véde-
kezni kényszerültek, a szünetben
azonban így is náluk volt az előny:
Gazdag szabadrúgása után a labda
a lécről Balogh Norbert elé került,
aki nem hibázott.

A szünet után is támadásban ma-
radt a Fehérvár, és a Honvédban
volt ugyan tartás, a vendégek a má-

sodik félidő közepén kevesebb mint
három perc alatt – Nego és Petrjak
találatával – fordítottak. A 74. perc-
ben váratlanul, Rockov kapus hatal-
mas hibáját kihasználva Traore
távoli fejesével egyenlített a Hon-
véd. A hajrában a fehérvári támadá-
sokban már nem volt kellő átütőerő,
így azokat a hazaiak nagyobb izgal-
maktól mentesen kivédekezték, és
megőrizték az egyik pontot.

A két együttes sorozatban har-
madszor nem bírt egymással. A
Honvéd először ért el döntetlent a
szezonban, pályaválasztóként pedig
két vereség után először szerzett
pontot. A Fehérvár veretlenségi so-
rozata immár nyolc mérkőzés óta
tart a bajnokságban, viszont meg-
szakadt a három találkozó óta tartó
győzelmi szériája.

A Fehérvár ellen szerzett először pontot házigazdaként a Honvéd

Kiss Madocsa (k) rendszerint telt lelátók előtt lépett pályára Dr. Kiss Éva         Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

A kispesti Balogh Norbert gólt lő a fehérvári Emil Rockov kapujába Fotó: MTI/Illyés Tibor

Fotó: MLSZ

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 7. forduló: Budapest Honvéd FC – MOL
Fehérvár FC 2-2 (1-0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2378 néző, vezette: Karakó.
Gólszerzők: Balogh N. (45+1.), Traore (74.), illetve Nego (64.), Petrjak
(67.).
Sárga lap: Szendrei (58.), Lovric (75.), Ugrai (79.), illetve Nikolov
(59.).
Budapest Honvéd: Tujvel – Mezgrani, Batik, Kamber, Lovric, Tamás
– Szendrei, Hidi, Zsótér (70. Ugrai) – Balogh N. (80. Baráth), Gazdag
(66. Traore).
MOL Fehérvár: Rockov – Bolla, Musliu, Stopira, Fiola (82. Hangya)
– Nikolov, Houri – Nego, Bamgboye (83. Alef), Evandro (55. Petrjak)
– Zivzivadze (55. Nikolics).

Eredményjelző
* 1. liga, 7. forduló: Nagyszebeni
Hermannstadt – Aradi UTA 1-1,
Bukaresti Dinamo – CSU Cra-
iova 0-1, FC Voluntari – Kons-
tancai Viitorul 0-2, Academica
Clinceni – Bukaresti FCSB 0-2.
Az élcsoport: 1. CSU Craiova 21
pont, 2. FCSB 15, 3. CFR 15.
* 2. liga, 8. forduló: Lénárdfalvi
ACSF – Petrolul Ploiești 1-2. Az
élcsoport: 1. Universitatea Cra-
iova 17 pont, 2. Bukaresti Meta-
loglobus 16, 3. Kolozsvári Uni-
versitatea 14.
* OTP Bank Liga NB I, 7. for-
duló: Paksi FC – Zalaegerszegi
TE 3-1, Budapest Honvéd FC –
MOL Fehérvár FC 2-2.
* Merkantil Bank Liga NB II, 12.
forduló: Debreceni VSC – Do-
rogi FC 3-0, Vasas FC – Debre-
ceni EAC 4-1, Szeged-Csanád
Grosics Akadémia – FC Ajka 2-
1, Gyirmót FC Győr – Kaposvári
Rákóczi FC 0-0, Szolnoki MÁV
FC – Pécsi MFC 0-1, Aqvital FC
Csákvár – Békéscsaba 1912
Előre 3-5, Budaörsi SC – Nyír-
egyháza Spartacus FC 3-2, BFC
Siófok – Soroksár SC 2-3, Szent-
lőrinc – Kolorcity Kazincbarcika
SC 0-1, Szombathelyi Haladás –
WKW ETO FC Győr 1-1. Az él-
csoport: 1. Debreceni VSC 27
pont, 2. Budaörsi SC 24, 3, Bé-
késcsaba 1912 Előre 23.

A tabella
1. Ferencváros       5              4           1             0          12-3             13
2. Fehérvár             6              3           3             0          18-9             12
3. Paks                   7              3           1             3          12-12           10
4. Budafok             6              3           1             2          8-9               10
5. Újpest                 7              3           1             3          11-15           10
6. Puskás AFC       6              3           0             3          9-10             9
7. Kisvárda             6              3           0             3          9-11             9
8. ZTE                    7              2           2             3          14-14           8
9. MTK                  7              2           2             3          9-12             8
10. Honvéd            6              2           1             3          13-13           7
11. Mezőkövesd     7              2           1             4          6-8               7
12. Diósgyőr          6              1           1             4          8-13             4

Czimbalmos Ferenc Attila
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  
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ELADÁSI ÜGYNÖKÖT alkalmazunk. Tel. 0728-169-805. 
(9316-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat



ADÁSVÉTEL

ELADÓK PVC-hordók, Dacia-gumi,
autogájzer-alkatrészek, 25, 10, 5 literes
üvegkorsók. Tel. 0365/448-371. (9280)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8974)

VÁLLALUNK őszi nagytakarítást,
udvar- és pincetakarítást. Elszállítjuk a
szemetet. Tel. 0743-512-168. (9207)

VÁLLALUNK tetőjavítást, építkezési
munkát, bármilyen kisebb javítást,
cserépforgatást, meszelést, vakolást,
bádogosmunkát, fából készítünk tetőt.
Saját anyaggal is dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (9144)

TÖBBFÉLE tető készítése, bármi-
lyen kültéri, beltéri munkák. Tel.
0735-288-473. (9172)

BÁRMILYEN típusú tetőfedést válla-
lunk, valamint kisebb javításokat. Tel.
0758-737-660, Misi. (9173)

VÁLLALOK csatornatakarítást és 
-javítást, régi tető felújítását,
tetőkészítést (Lindab lemez), festést,
bádogosmunkát. Tel. 0742-421-164.
(9235)

20% KEDVEZMÉNNYEL bármilyen
munkát vállalok, ajtó- és ablakfestést,
bádogosmunkát, ácsmunkát,
kerítéskészítést. Tel. 0756-796-531.
(9236)

VÁLLALUNK tetőfedést, festést, ja-
vítást. Tel. 0757-186-299. (9267-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú nap 2008. október 21.,
amikor végleg távozott az élők
sorából SIMON ILONA szül.
Tőkés. Mindig szeretettel gondo-
lunk reád. Férjed, Árpád, lányaid:
Melinda, Zsuzsa, két vejed és
unokád, Orsi. (9272-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély  fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, após, nagy-
tata, dédtata, a nagyteremei szü-
letésű 

id. TAKÁCS MIHÁLY
marosvásárhelyi lakos, 

a Konzervgyár volt raktárosa 
életének 90. évében 2020. októ-
ber 19-én csendesen megpihent.
Temetése 2020. október 21-én 13
órakor lesz a meggyesfalvi teme-
tőben, református szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (9320-I)

Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy szeretett testvérünk, 

id. TAKÁCS MIHÁLY 
életének 90. évében csendesen
megpihent. Szívünkben mindig
élni fog. Nyugodjon békében! 
Nővére, Mariska és húga, Annus.
(9320-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
DR. PÉTERFFY LÁSZLÓ
gyémántdiplomás orvos

egykori marosvásárhelyi sport-
orvos, főiskolai tanár, a Bolyai Lí-
ceum orvosa, 2020. október 6-án
életének 84. évében Budapesten
csendesen megpihent.
Temetéséről a későbbiekben
gondoskodunk.

A gyászoló család. (sz.-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett édesapa, nagy-
tata, dédtata, após és rokon, 

özv. GÁL VIKTOR 
2020. október 19-én életének 98.
évében elhunyt. Temetése 2020.
október 21-én 12 órakor lesz az
ákosfalvi temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

Búcsúznak szerettei. (mp.-I)

Szomorú szívvel értesítünk min-
den közeli és távoli rokont, bará-
tot, ismerőst, hogy 

CSIZMADIA MIHAIL 
marosvásárhelyi lakos 

67 éves korában tragikus hirte-
lenséggel elhunyt. Temetése
2020. október 21-én 11 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben. 
Búcsúznak tőle fiai, Mihály és
Róbert, nővére, Rózsi és sógor-
nője, Borika, öccse, Lajos, vala-
mint ezek gyermekei a
családjukkal. Legyen áldott pihe-
nése! 

Soha nem feledjük el. (9299-I)

Mély fájdalommal  tudatjuk, hogy
a drága gyermek, férj, édesapa,
testvér, rokon, jó barát, a Csol-
noky Ferenc Kórház anesztezio-
lógusa és intenzív terápiás
osztályának osztályvezető főor-
vosa, 
DR. SZABÓ LÓRÁND-SÁNDOR 

hosszú és emberfeletti küzdelem
után elveszítette a harcot a be-
tegséggel szemben. Temetése
2020. október 24-én, szombaton
13 órakor lesz Felsőörsön. 

A gyászoló család. (9305-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
anyós, testvér és rokon, 

MEZEI ANNA
– PANNI –

életének 81. évében  október 18-án
csendesen megpihent. Temetése
október 22-én, csütörtökön 13 óra-
kor lesz a marosszentgyörgyi új
temetőben. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (9321-I)

Te, aki a jóságot két marokkal
szórtad, önzetlenül adtál a rossz-
nak és jónak. Mindig egy célod
volt, a családodért élni, ezt csak
a halál tudta széttépni. Két kezed
munkáját mindenütt látjuk, áldott,
szép emléked a szívünkbe zárjuk.
Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édesapa,
após, nagyapa, dédapa, a vajda-
szentiványi születésű 

id. BÁNYAI BÉLA 
marosvásárhelyi lakos, 

a Prodcomplex volt dolgozója 
életének 87. évében, október 20-
án, türelemmel viselt szenvedés
után örökre megpihent. Búcsúz-
tatása október 22-én, csütörtö-
kön 11 órakor lesz a református
temető cintermében, ezt köve-
tően a vajdaszentiványi reformá-
tus sírkertben helyezzük örök
nyugalomra. 

Gyászoló szerettei. (9322-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk
osztálytársunktól, DR. SZABÓ
LÓRÁND-SÁNDOR osztály-
vezető főorvostól. Gyászoló
hozzátartozóinak őszinte
részvétünk. Nyugodj békében,
Lóri! Osztálytársaid a XII. C-ből.
(9304-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönöm mindazoknak, akik
mellettem voltak ezekben a
nehéz napokban, és magá-
nyomat elviselhetőbbé tették.
Külön megköszönöm Fodor
Emesének önzetlen segítségét.
Hálás vagyok azoknak, akik részt
vettek drága férjem, BÁLINT 
JÓZSEF búcsúztatóján és imával
kísérték. Nyugodjék békében!
Bánatos felesége, Anikó. (9303)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk október
21-én a marosvásárhelyi születésű
DR. BORSA ISTVÁNRA, csíkszere-
dai bőr- és nemi gyógyász főor-
vosra halálának első évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, gondol-
janak rá kegyelettel. 
Bánatos felesége, lánya, veje, 
testvére, anyósa és rokonai. (-I)

Fájó szívvel emlékezünk SÖVÉR LAJOSRA halálának 12. év-
fordulóján, 2008. október 21-én hunyt el.
Elmentél tőlünk egy őszi napon, azóta tiéd a csend, a végte-
len nyugalom. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagy-
tál minket, amiért küzdöttél.
Örök álom zárta le a szemed, megpihenni tért két dolgos
kezed. Nélküled semmi sem olyan, mint régen, fájó könny-
csepp lettél mindnyájunk szemében.
Idézzük szavaid, tetteid, emléked, szeretünk mindnyájan,
nem feledünk téged. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
amíg élünk, szívünkben őrizzük emléked. 
Emlékét őrzi bánatos felesége, Bözsi, lánya, Zsóka, veje,
Géza és két unokája: Tamara és Dóri. 
Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében! (9251)



12   NÉPÚJSÁG_________________________________________________ KÖZLEMÉNY ____________________________________________ 2020.október21.,szerda


