
A Marosvásárhelyi 1-es Számú Fertő-
zőklinika intenzív terápiás részleggel
való bővítését jelentette be Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács elnöke
március végén, a koronavírus-járvány
kitörése után. A műszaki dokumentáció
rekordidő alatt elkészült, az építési en-
gedélyt sürgősségi eljárással bocsátot-
ták ki, és a tervek szerint mintegy két
hónap alatt felépítették volna a létesít-

ményt. Ám annak ellenére, hogy a me-
gyei önkormányzat mindent megtett, az
építkezés azóta sem kezdődött el,
ugyanis a minisztériumtól nem jött meg
a beígért finanszírozás.

A Maros Megyei Tanács az intenzív terápiás
részlegnek otthont adó új épületet a Dózsa
György utcai 1-es Számú Fertőzőklinika udva-

rán építené fel a súlyos állapotú, koronavírussal
fertőzött betegek ellátására. A tervek szerint az
új szárny 1362 négyzetméter felületen 19 
kórtermet foglalna magába, 33 intenzív te-
rápiás ággyal. A beruházás teljes értéke 16,4
millió lej.

A megyei önkormányzat vezetője március
végén arról számolt be, hogy a marosvásár-
helyi és kolozsvári tervezőmérnökökből álló
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Menyhárt Borbála

A legszüksége-
sebbekre 
elegendő
Mindenhová juttat pénzt a kormány a
júniusi árvízkárok helyreállítására,
néhol bőkezűbben, néhol szűkebben.
Egyelőre azonban csak az infrastruk-
turális károk fedezésére utalják ki.

____________4.
Elmúlt Jelen
Az Eurotrans Alapítvány Elmúlt Jelen
című projektje arra vállalkozik, hogy a
rendszerváltást a romániai magyarok
szemszögéből mutassa be. 

____________5.
Húsz százalékkal
visszaesett 
a kereslet 
A mezőbándi Pig Band sertésfarm
előtti, irodának átalakított konténerben
Szabó Jánostól, a farm társtulajdono-
sától arról érdeklődtünk, mennyire be-
folyásolta a sertéshús piacát a
járványhelyzet, illetve hogyan lehet
ilyenkor eladni a hízókat. 

____________6.(Folytatás a 7. oldalon)

Fotó: megyei tanács (archív)

Érdekképviselet 
vagy mutyizás? 

Szinte minden napra jut egy-egy botrány a Maros menti flekken-
falván. Természetesen, amint az utóbbi harminc évben megszokhat-
tuk, ennek is kell legyen egy kis etnikai máza. Csak így érdemes a
kiskirálykodó városvezetés öncélú tevékenységét elfedő füstbombát
durrantani. Mert mi másért kavart volna akkora indulatokat egy in-
gatlancserét érintő önkormányzati határozattervezet, amely végső
soron akár minden érintett fél számra jó megoldás lehetett volna? A
hangsúly a minden érintett félen van. És itt bicsaklik meg a történet.
Miközben a két ingatlan tulajdonosának (a város és a református
egyház) nevében eljárók megegyeztek egy forgatókönyvben, a szán-
dékukat mélyen eltitkolták a harmadik, legérintettebb fél, az ingat-
lant érvényes bérleti szerződéssel négy évtizede használó
képzőművészek elől. Ők csak az egyezséget szentesítendő önkor-
mányzati közgyűlés előtt két-három nappal, miután a napirend meg-
jelent a sajtóban, szereztek tudomást a népszerű, nemzetközileg is
számontartott alkotóközpont felszámolásának veszélyéről. Az már
csak hab a tortán, hogy egy olyan műemlék épületben 
hoznának létre osztálytermeket, amelyet az alapoktól fel kellene 
újítani, ráadásul tenyérnyi udvartérrel, napfény nélküli termekkel

(Folytatás a 3. oldalon)

Karácsonyi Zsigmond

El sem tudták kezdeni az intenzív terápiás részleg építését

A minisztériumtól nem 
érkezett meg a finanszírozás



IDŐJÁRÁS
Zápor lehetséges
Hőmérséklet:
max. 26 0C
min. 15 0C

27., hétfő
A Nap kel 

5 óra 58 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 59 perckor. 
Az év 209. napja, 

hátravan 157 nap.

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

Lesz Római fesztivál
A Maros Megyei Múzeum, a Római Limeskutató Központ
és a Csűrszínházi Egyesület szervezésében az idén is lesz
8R Római fesztivál. A rendezvényt augusztus 1-jén, szom-
baton tartják, a járvány miatt kialakult körülményekhez iga-
zodva. A rendezvény az előző évekbelinél szerényebb
lesz, találóan In corpore sano címmel hirdetik meg, nem
véletlenül, mivel ezúttal az ókori rómaiak egészségügyi el-
látását, fürdési szokásait és sok más, ehhez a témakörhöz
tartozó témát járnak körül, mutatnak be a szervezők. A ter-
vek szerint a rendezvény 14 és 19 óra között lesz, a köz-
egészségügyi szabályok betartásával.

Szükség van véradókra
A megyebeli kórházakban újraindultak a sebészeti beavat-
kozások, a járvány idején azonban jelentősen lecsökkent
a vérkészítmények száma. Ezért a marosvásárhelyi regio-
nális vértranszfúziós központ arra kéri az egészséges sze-
mélyeket, menjenek vért adni, hogy a vérkészlet
folyamatosan biztosítva legyen. A vérközpontban hétfőtől
péntekig naponta 7.30–13 óra között óvintézkedések kö-
zepette fogadják a véradókat. Ebben az időszakban a
Maros Megyei Klinikai Kórház dolgozói önkéntes véradás-
sal támogatják a vértranszfúziós központot, hogy biztosí-
tani tudják a betegek számára szükséges vért.

Folytatódik a Meleg ételt 
a rászorulóknak

A Meleg ételt a rászorulóknak program folytatódik. Annak
ellenére, hogy adóssággal kezdték, minden héten érkezik
egy kis segítség, aminek köszönhetően legalább hetente
két-háromszor juttatni tudnak egy-egy tartalmas levest ke-
nyérrel azoknak a gyerekeknek, időseknek, betegeknek,
akiknek szükségük van rá. A meleg ételt a hegyimentő
szolgálat önkénteseivel osztják szét. Az Alpha Transilvană
Alapítvány szociális konyháján készül az étel, ez a BHvR
(Blijvende Hulp voor Roemenie), Oudewater holland szer-
vezetnek köszönhető, melyet Derk Bogema és Tom
Kamstra képviselnek. A másik fő támogató az Eldi pékség,
amely a TimKo pékséggel együtt gondoskodik a kenyérről.
Támogató a Sörház és az Emma vendéglő is, ugyanakkor
számos magánszemély adományozott, vannak rendszeres
adakozók, akik egy-egy családot/személyt támogatnak. Ha
az adományozók köréhez csatlakoznának vásárhelyi
cégek, és juttatnának pár kiló húst, zöldséget, száraztész-
tát, tojást stb., a program folytonossága biztosított lenne –
derül ki a Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke által la-
punkhoz eljuttatott felhívásból.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma LILIÁNA és OLGA, holnap
SZABOLCS napja.

Megyei hírek

Idén 15 diák, egy csapat és öt felkészítő tanár kapott pénzjutalmat Fotó: Gál Kriszta

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

Az államvizsgáztatás és a pótvizs-
gák lejártával még két fontos feladatá-
nak tesz eleget a Marosvásárhelyi
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány-
és Technológiai Egyetem, mielőtt elér-
kezne a szabadság ideje. Idén a felvé-
telire július 26-án került sor az orvosi,
fogorvosi és gyógyszerészeti alapkép-
zésnél, lebonyolítása hagyományos
(on-site) rendszerben történt a fizikai
távolságtartás szabályainak, valamint
a jelentkezők egészségének védelmére
vonatkozó intézkedések szigorú betar-
tásával. 

A végső felvételi jegy 70%-át az
írásbeli vizsgán elért eredmény, míg
30%-át az érettségi jegyek átlaga ké-
pezi. A járványügyi helyzetre való te-

kintettel az egyetemi szenátus döntése
értelmében idén nem szerveznek írás-
beli vizsgát a rövidebb képzések ese-
tén, így a magyar nyelvű általános
asszisztensi szakra sem. Itt a jelentke-
zők rangsorolása kizárólag az érettségi
jegyek átlaga csökkenő sorrendjében
történik. 

A korábbi évekhez hasonlóan, ma-
gyar nyelven orvosi, általános asszisz-
tensi, fogorvosi és gyógyszerészeti
szak indul. A magyar helyek száma:
120, 60, 45 és 50. A felvételi vizsgára
való online beiratkozás határideje le-
járt. Az idén kizárólag tandíjmentes or-
vosi helyekre összesen 273 magyar
felvételiző jelentkezett (28,8%-a az
összes felvételizőnek, a sajátosan elkü-
lönített helyek kivételével). Általános
asszisztensi szakra 91-en jelentkeztek

(31,8%), fogorvosképzésre 63-an
(37,9%), míg a gyógyszerészetin alul-
jelentkezés tapasztalható: 39 magyarul
felvételiző (58,2%). Az idén beinduló
magyar nyelvű informatika szak 30
tandíjmentes és tandíjas helyére össze-
sen 27-en jelentkeztek. A mesterkép-
zésre való beiratkozásra és felvételire
szeptember elején kerül sor.

A végzősök ballagásának időpontja
július 30-a, illetve július 31-e. Magyar
vonatkozásban július 30-án 10 órakor
a fogorvosis, 12,30-kor a gyógyszeré-
szetis, 15 órakor az asszistensképzős
és 18 órakor az orvosis hallgatók ün-
nepélyes búcsúztatására és eskütéte-
lére kerül sor. A hagyományoknak
megfelelően a magyar tagozat külön
ünnepséget tart, ezúttal július 29-én 18
órakor, a Vártemplom kertjében.

Leendő orvosok, gyógyszerészek, 
asszisztensek: felvételi, ballagás
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45, 3, 9, 1, 29 + 19 NOROC PLUS: 7 3 7 7 8 6

21, 11, 34, 36, 3, 18 SUPER NOROC:  4 5 2 9 8 4

18, 13, 19, 5, 29, 8 NOROC: 3 0 2 3 8 4 7

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

A Maros Megyei Sürgősségi Kórházban kérésre elvégzik
a PCR-tesztet a koronavírus kimutatására. 

Szándékuk szerint a növekvő számú kérés miatt növelik
a tesztek számát, ugyanis a külföldre utazóknak szükséges
a negatív teszteredmény felmutatása. 

A megyei sürgősségi kórházban az előre beütemezett
COVID-teszt 280 lejbe, sürgősségi esetben 400 lejbe kerül.
Időpontot a kórház szakrendelőjének mintavételi pontjánál
lehet igényelni – tájékoztatott dr. Claudiu Puiac, a kórház
menedzsere.

Szováta helyi tanácsa és az RMDSZ
szovátai szervezete idén harmadik al-
kalommal díjazta pénzjutalommal a
város azon tanulóit, akik a lezárult 
tanévben kimagasló tanulmányi ered-
ményeket értek el. A megyei, országos
és nemzetközi versenyeken jó ered-
ményt felmutató diákok és felké-
szítő tanáraik is elismerésben részesül-
tek.

A díjátadásra múlt héten csütörtö-
kön került sor az RMDSZ szovátai ke-
rülete székházának udvarán. A
2019-2020-as tanév különböző tan-
tárgyversenyein való sikeres részvéte-
lért Szováta önkormányzata nevében
150 és 500 lej közötti pénzjutalmat
nyújtott át a város polgármestere ti-
zenöt diáknak, egy sportcsapatnak, az
őket felkészítő öt tanár a diáikja(i) által
kapott pénzjutalom felének megfelelő
összeget vehetett át. 

A II. Rákóczi Ferenc – az államféri
elnevezésű nemzetközi történelmi ve-
télkedőn a Domokos Kázmér iskola-

központ három diákja vett részt, a 12.
osztályos Csortán Tímea Magdolna és
Dósa Balázs, valamint a 11. osztályos
Birtalan Hunor, a Nagy Sándor tanár
által felkészített csapat lett az első he-
lyezett. Országos magyar nyelvű ma-
tematikaolimpián kapott dicséretet a
10. osztályos Papp Gellért Szabolcs
(felkészítő tanár Tóth Csongor József),
a 12. osztályos Szász Bernadett a tár-
sadalomtudományok tantárgyverseny
megyei szakaszán lett harmadik (fel-
készítő tanár Kovács István).

Az S. Illyés Lajos Általános Iskola
két 7. osztályos tanulója, Veress Apor
és Mihály Áron a történelem tantárgy-
verseny megyei szakaszán ért el har-
madik helyezést, őket Szilágyi Zsolt
tanár készítette fel. A sport terén jó
eredményeket ért el az S. Illyés Lajos
Általános Iskola Cristian-Gabriel
Weisz tanár által felkészített lánykézi-
labda-csapata, ők is elismerést és
pénzjutalmat kaptak.

Mivel a törvény nem biztosít kere-

tet, a színtízes tanulmányi átlagú diá-
kokat az RMDSZ szovátai szervezete
díjazta. Egyenként 400 lejt vehetett át
a Domokos Kázmér iskolában tanuló
Cota Dania (5. osztály) és Mezőfi Ti-
hamér (8. osztály), valamint az S. Ily-
lyés Lajos iskolába járó Csíki Edvárd,
Kacsó Barbara (6. osztály), Fülöp
Henrietta, Abodi Adél és Nagy
Amanda Beáta (7. osztály). A Domo-
kos Kázmér 11. osztályos diákja, Ki-
rila Anita 600 lejt vehetett át a
színtízes eredmény elismeréseként.

Szováta önkormányzata és polgár-
mestere, valamint az RMDSZ helyi
szervezete fontosnak tartja a fiatalsá-
got támogatni, ezért 2018-ban elindí-
tották ezt a kezdeményezést,
pénzjutalommal ösztönzik a város él-
tanulóit a fejlődésre. Fülöp László
Zsolt polgármester köszönetét fejezte
ki a helyi tanácsosoknak a kezdemé-
nyezésért, a fiatalokat pedig szeretettel
és büszkén köszöntötte, megjegyezve:
Továbbra is támogatnunk kell őket,
mindent meg kell tennünk, ami nekik
jó, mert ami nekik jó, az jó a városnak
is. (GRL) 

Kérésre is tesztelnek a sürgősségi kórházban

Szováta díjazta az éltanulókat

Dr. Ábrám Zoltán dékánhelyettes



Karantén három bánsági 
településen

A hatóságok karantén alá vonták vasárnap a bánsági
Facsád (Făget) várost és a hozzá tartozó három te-
lepülést – közölte a Temes megyei prefektúra. Az in-
tézkedést azzal indokolták, hogy az utóbbi napokban
47 új koronavírus-fertőzéses lakost azonosítottak, és
sokan kerültek közvetlen kapcsolatba velük. A tele-
pülésekre csak a teherforgalom mehet be, illetve
onnan ki, valamint azok a nem helybéli személyek,
akik gazdasági tevékenységet folytatnak, vagy a bel-
ügy, hadügy keretében, energetikai, közegészség-
ügyi, közélelmezési vagy mezőgazdasági területen
fejtik ki tevékenységüket, illetve egyetemi felvételire
utaznak. (Agerpres)

Szigorítja Ausztria a belépést
Szigorítja hétfőtől Ausztria a román állampolgárokkal
szemben támasztott beutazási feltételeket – közölte
vasárnap a külügyminisztérium. Az új szabályozás
szerint a román állampolgárok akkor léphetnek be
szabadon Ausztriába, ha olyan negatív eredményű
koronavírustesztet tudnak felmutatni, ami az eddigi
négy nap helyett a beutazást megelőző legfeljebb
három nap alatt készült. A teszteredményt angol vagy
német nyelven kell bemutatni. Ennek hiányában,
saját költségükön, az eddigi 14 nap helyett 10 napos
karanténba kell vonulniuk. Ha a karantén ideje alatt
negatív eredménnyel tesztelik, a karantént felfüg-
gesztik. (Agerpres)

Büntetések
Az elmúlt 24 órában 2388 bírságot rótt ki a rendőrség
és a csendőrség összesen 506.460 lej értékben a
COVID–19-világjárvány enyhítésére és leküzdésére
irányuló intézkedések megszegése miatt – közölte
vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport
(GCS). Ugyanebben az időszakban egy ügyben indí-
tottak eljárást az illetékes belügyi szervek a betegsé-
gek leküzdésének meghiúsítása miatt. A GCS
emlékeztet, hogy a belügyi tárca július 4-étől a lakos-
ság rendelkezésére bocsátott egy újabb zöldszámot,
a 0800800165-öt, amelyen a polgárok az elrendelt
egészségügyi óvintézkedések megszegését jelenthe-
tik. (Agerpres)

Négy túrázó eltévedt
Gyergyószentmiklósi hegyimentők és tűzoltók indul-
tak vasárnapra virradóan négy nő keresésére, akik
közül egyik kificamította a bokáját, és akik eltévedtek
a Ditró és Gyergyótölgyes közötti erdőben. A két csa-
pat más-más útvonalon indult, a nőket végül a hegyi-
mentők találták meg. A kificamított bokájú nő
elutasította a kórházi beutalást. A mentőegység arra
a helyre vezette őket, ahol a gépkocsikat hagyták,
onnan hazamentek.

rendelkezik. Szükségmegoldásként talán-talán nagy erő-
feszítéssel, anyagi ráfordítással kivitelezhető lenne, de
kétlem, hogy tornateremmel, esetleg uszodával rendel-
kező modern iskolát lehetne ott kialakítani. Összművé-
szeti palotaként jobban illeszkedik a régi városmag
képébe. Igaz, ez is csak egy magánvélemény. Amit vagy
meghallgatnak, vagy nem a döntéshozói joggal felru-
házott helyi képviselők. És itt van a kutya elásva. Mind-
egyre azt tapasztaljuk, helyi és országos szinten is, hogy
az átlagpolgár véleménye nem számít. Újsütetű demok-
ráciánk hajnalán azzal ámítottak minket, hogy lesz be-
leszólásunk a döntésekbe. Sőt, intézményrendszereket
dolgoztak ki. Törvény szabályozza az állampolgárok vé-
leménynyilvánításának fórumait. De a hatalom bitorlói
igyekeztek ezeket a letudható formaságok szintjére si-
lányítani. Jelen esetben, amint csepűtelefonon megtud-
tuk, az indítványozó tanácsos még saját frakciótársai
orrára sem kötötte javaslatának indoklását. Nem hiszem
azt, amit nagyon sokan feltételeznek, hogy bosszúból
(amiért nem sorolták befutó helyre a most összeállított
tanácsosi listán) követte el a magyar érdekképviselet ké-
nyelmetlen helyzetbe hozását. Sokkal inkább a politikai
műveletlenség és a csapatszellem semmibevétele álla-
pítható meg, ugyanis ha a képzőművészek bevonásával,
az érveik meghallgatásával lett volna egy előzetes
egyeztetés, elkerülhető lett volna, hogy „ágyúval lövöl-
dözzenek” az érintett felek. A református egyház képvi-
selői az önkormányzati képviselőket és a képző-
művészeket meg sem hallgatva, párbeszéd helyett nyílt
levélben próbálnak erkölcsi nyomást gyakorolni a ma-
gyar tanácsosokra. A művészek pedig országos online
petícióval igyekeznek ellehetetleníteni a kilakoltatást
vagy költözést jelentő ingatlancserét. Az egyéni ambíció
és karrierépítés így viszi vakvágányra, és járatja le a
magyar közösség érdekképviseletét. 

Érdekképviselet 
vagy mutyizás?

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Hét év szünet után ismét hivata-
los tárgyalásokat tart egymással
az Egyesült Államok és Oroszor-
szág a világűr biztonságát érintő
kérdésekről – közölték pénteken
amerikai hivatalos forrásból.

A szakértői szintű megbeszéléseket a
jövő hétre tűzték ki, a helyszín az oszt-
rák főváros lesz – mondta el Christopher
Ford államtitkár.

Washington a napokban azzal vádolta
Moszkvát, hogy a műholdak lelövésére

alkalmas fegyverrendszert készül az
űrbe telepíteni, és ennek a törekvésnek a
részeként hajtott végre fegyverkísérletet
július 15-én.

Az amerikai illetékes elmondta, a
bécsi amerikai–orosz tárgyalások egyik
célja éppen az, hogy Washington egyér-
telművé tegye: a világűr nem egy törvé-
nyen kívüli, senki által nem kormányzott
terület, amelyben bármit meg lehet
tenni. Moszkva pénteken visszautasította
az amerikai – és brit – vádakat, amelyek

szerint az általa tesztelt űrszerkezet fegy-
verpotenciállal rendelkezne.

Az orosz külügyminisztérium szerint
az amerikai közlés propagandacélokat
szolgál, és eltorzítja a valós helyzetet
azért, hogy igazolja a világűrben megva-
lósított brit és amerikai katonai erőfe-
szítéseket, többek között azokat a 
programokat, amelyek keretében az el-
lenőrző és a szerelő műholdakat 
műholdelhárító eszközként alkalmaz-
nák. (MTI)

Felújítják az amerikai–orosz tárgyalásokat 
a világűr biztonságáról

Tüntetést tartottak az Index-ügy
miatt péntek este Budapesten, a
demonstrálók a Momentum szer-
vezésében az óbudai szerkesztő-
ségtől a budai Várba vonultak,
tiltakozva az internetes portál fő-
szerkesztőjének elbocsátása
ellen, egyúttal felemelve szavukat
a sajtószabadság mellett.

Bodolai László, a Magyar Fejlődésért
Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki az
Index.hu munkáltatói jogainak gyakor-
lója, szerdán kezdeményezte Dull Sza-
bolcs főszerkesztő munkaviszonyának
megszüntetését. Pénteken a portál „szol-
gálati közleményében” azt írta: távozik
az Index szerkesztőségének vezetése és
szinte minden munkatárs.

Fekete-Győr András, a Momentum
Mozgalom elnöke a pénteki tüntetésen a
miniszterelnöki kormányiroda épületé-
nél és a köztársasági elnök hivatalánál
lévő Szent György téren a résztvevők
előtt elmondta: az Index újságírói meg-
mutatták, hogy „ebben az országban van
értelme az egyenes gerincnek”.

Ezeknek az újságíróknak azért kellett
felállniuk, mert száz méterre innen „van
egy gyáva kicsi ember, aki nem tud tü-
körbe nézni” – fogalmazott az ellenzéki
politikus, hozzátéve: „elég volt a gyáva
politikusokból, propagandistákból,
NER-lovagokból”.

Én a bátrak Magyarországát szeret-
ném felépíteni, ahol van esély a felzár-
kózásra, van szabad sajtó, független,
kiegyensúlyozott közmédia, független
Tudományos Akadémia, CEU és Index
– hangoztatta a Momentum elnöke.

Orosz Anna, a Momentum Mozgalom
alelnöke azt mondta: „Ez az egész nem-
csak a független sajtóról szól, hanem a
mi egész életünkről is. Mert a szabad
sajtó az, ami alapot szolgáltat, kereteket
ad, irányjelzőket, indexeket ad nekünk
ahhoz, hogy értelmezzük, mi történik a
világban, mi történik Magyarországon,
mi történik velünk, a szomszédainkkal,
a tanárainkkal, az ápolókkal, pedagógu-
sokkal, mindenkivel, aki ebben az or-
szágban él és mozog”.

Amikor a független sajtót teszik

tönkre, ezeket az igazsághoz vezető ab-
lakokat zárják be és helyettesítik a saját
hazugságukkal – fogalmazott.

Hadházy Ákos független országgyű-
lési képviselő a tüntetésen arról beszélt:
ez a megmozdulás nem lehet az utolsó,
„folytatni kell!”

A politikus közölte: nincs olyan rend-
szer, amivel szemben ne lehetne eredmé-
nyesen fellépni, csak minél nagyobb a
diktatúra, annál nagyobb ellenállásra van
szükség.

A tüntetésen felszólalt még Gulyás
Balázs publicista, Herczeg Zoltán dizáj-
ner, divattervező és Szekeres Tamás, aki
több országos napilapnak volt a főszer-
kesztője.

A demonstrációt a Momentum hir-
dette meg az Index szerkesztősége elé,
megjelent több baloldali párt politikusa
is, lehetett DK-s, LMP-s, jobbikos és
párbeszédes zászlókat is látni. A szerve-
zők korábbi felhívásukban azt írták,
hogy azokat hívták tüntetni, akik kiáll-
nak a szabad sajtó és egy szabad ország
mellett. (MTI)

Tüntetést tartottak az Index-ügy miatt Budapesten

Zarándokok a Szent Anna-tó partján, a Szent Anna-kápolna előtt tartott búcsús szentmisén július 25-én. A járványügyi korlátozások és a kedvezőtlen időjárás
miatt idén kevesebben vettek részt a Szent Anna-búcsún  Fotó: MTI/Kátai Edit

Búcsú a Szent Anna-tónál

Ha nem jönne létre megállapodás
az Európai Unió és az Egyesült Ki-
rályság új kapcsolatrendszeréről
(Brexit), akkor vámok lesznek
2021-től – mondta Gálik Zoltán, a
Corvinus Egyetem docense az M1
aktuális csatorna szombati műso-
rában.

Az Egyesült Királyság január 31-én
kilépett az Európai Unióból. A távozás
pillanatában 11 hónapos átmeneti idő-
szak kezdődött, amelynek legfontosabb

célja az, hogy időt biztosítson a megál-
lapodásra a jövőbeni kétoldalú kapcso-
latrendszer szabályairól. Egyértelműen
afelé halad a helyzet, hogy vámok lesz-
nek, az Egyesült Királyság nehezebben
fogja elérni az európai egységes piacot,
a szolgáltatásokat – jelentette ki Gálik
Zoltán.

Rámutatott: nem történik ugyanakkor
akkora „katasztrófa”, mivel a vámok je-
lentős bevételt hoznak a brit és az uniós
központi költségvetésnek. A kereskede-

lem nehezebb lesz, Magyarország az
Egyesült Államokkal vagy a fejlett világ
országaival például így kereskedik.

A britek nem akarnak egy nagy átfogó
– kereskedelmet, szolgáltatást, külpoli-
tikát, biztonságpolitikát egyaránt érintő
– szerződést, sokkal inkább részterülete-
ken kötnének megállapodást – jelezte az
elemző. Gálik Zoltán kérdésnek nevezte
azt is, hogy milyen intézmény fel-
ügyelné a megállapodás betartását, és
milyen retorziókat alkalmazhatna. (MTI)

Brexit 
Ha nem születik megállapodás, vámok lesznek



Mindenhová juttat pénzt a
kormány a júniusi árvízkárok
helyreállítására, néhol bő-
kezűbben, néhol szűkeb-
ben. Egyelőre azonban csak
az infrastrukturális károk fe-
dezésére utalják ki.

Július 16-i ülésén a kormány
353,23 millió lejt hagyott jóvá a tar-
talékalapból a júniusi árvízkárok
helyreállítására. Ebből Maros me-
gyéé 21.726.000 lej, amiből a me-
gyei önkormányzat 312 ezer lejt
használhat fel, hogy Alsóköhér köz-
ségben 30 méter, Mezőceked köz-
ségben 500 méter, Nyárádremete
községben 3,2 kilométer megyei
utat, valamint Nyárádremete köz-
ségben két, Görgényhodák területén
egy hidat felújítson. 

A fennmaradó összeg 41 köz-
igazgatási egység között oszlik
meg. Legtöbbet, közel 4,8 millió
lejt Görgényoroszfalu kap, Gör-
génylibánfalva közel 3 millió lejt,
míg Görgényszentimre közel más-
fél millió lejjel a megyei lista har-
madik helyén áll a kapott összegek
tekintetében. A sor végén állóknak
már jóval szűkebben mérték a
pénzt, Héjjasfalva csupán 10.000,
Jedd 5.000, míg Kerelőszentpál
1000 lejt költhet, a sportpálya rend-
betételére fordítja. Első ránézésre
kiderül: az infrastrukturális károk
helyreállítására kaphatnak pénzt a
polgármesteri hivatalok. 
Nagy a kár Széplakon

A magyar elöljárók által vezetett
önkormányzatok közül a legtöbb
pénzt, 1.450.000 lejt Küküllőszép-
laknak irányozták elő, ezzel a me-
gyei lista negyedik helyezettje. 
Érdeklődésünkre Szakács Béla pol-
gármester elmondta: csak ennyit
kaptak, bár 100 ezer lejjel többet
igényeltek, de megpróbálják ezt be-
osztani, és minden szükséges hely-
reállítást elvégezni. Széplakon
három, Héderfáján és Nagyszent-
lászlón egy-egy kövezett utcát mo-
sott el az ár, összesen 4 kilométeren
tett kárt. A Szentiványon és Örmé-
nyesen meggyűlt víz Nagyszent-
lászlón egy hidat károsított meg
komolyabban, a szentlászlói patak
két településen három pallót rongált
meg. Az összeg nagyobb részét
azonban Héderfájára kell fordítsák,
ahol a megáradt Kis-Küküllő nem
tudta befogadni a levezető patak
vizét, visszanyomta a településre.
Ezért a levezető árkot ki fogják be-
tonozni, és zsilipekkel látják el,
hogy árvíz esetén azt lezárva meg-
akadályozhassák, hogy a folyó el-
öntse a települést. Itt volt a legtöbb
gondjuk, ez volt a legveszélyesebb

pont a múlt hónapi esőzések és ára-
dások idején, napokig álltak a
gáton, és szivattyúzták a település-
ről a vizet. Mivel csak hozzávetőle-
gesen tudták megállapítani a kár
értékét, ezután fog kiderülni, hogy
elég lesz-e a kapott összeg. Remél-
hetőleg hamarosan elkészülnek a
tervek a helyreállítási munkákra, és
a végösszeg függ-
vényében állítják fel a fontossági
listát. Elsőbbséget élvez a héderfá-
jai patak kérdésének végleges meg-
oldása és a tönkretett utcák
helyreállítása. Amennyiben nem
lesz elég a pénz, megpótolják a
helyi költségvetésből. Az elöljáró
reményét fejezte ki, hogy a közbe-
szerzési eljárás során nem merül fel
akadály, és még az idén be tudják
fejezni a munkát, hogy ne kelljen
felhasználatlan összegeket vissza-
utalni a kormánynak.
Szűkösen, de elég lesz

Mezőcsávás községben mind a
nyolc településen elmosott egy-két
kövezett utcát a víz – tudtuk meg
Szabó József Levente polgármester-

től, az összesen 9,8 kilométer hely-
reállítására az önkormányzat
megkapta az igényelt összeget, 414
ezer lejt.

Erdőszentgyörgy is megkapta a
kért 370 ezer lejt. Csibi Attila Zol-
tán polgármester szerint augusztus-
ban juthatnak hozzá, reméli, ez elég

lesz a Május 1., Tavasz, Eper, Gar-
zon utca, valamint Bözödön a Szé-
narét utca helyreállítására.
Ezenfelül igényeltek a lakossági
károk megtérítésére is, informá-
cióik szerint azok fognak kapni,
akiknek a lakását öntötte el a víz,
valamint akiknek a háziállataiban
vagy a zöldségtermésében esett kár.
Ezek az összegek valószínűleg sok-
kal kisebbek lesznek, mint a kár, de
akkor is segítséget jelent, míg akik-
nek az udvarát, kertjét érte a víz, va-
lószínűleg nem fognak állami
kártérítést kapni.

Nyárádremete 577 ezer lejre ér-
tékelte a községben keletkezett ká-
rokat, beleértve a lakossági
igényeket is. Ebben benne vannak a
megye kezelésébe tartozó utak,
hidak, támfalak is, ezért kapott a
község jóval kevesebbet, csupán
168 ezer lejt – magyarázta Magyari
Péter polgármester. Ezt kell beosz-
taniuk 100 méter községi út, 6,5 ki-
lométer aszfaltozatlan utca, egy híd
helyreállítására, továbbá három
palló helyreállítását sem lehet elha-
nyagolni. Egy szakaszon alámosta,

máshol károsította a csatornarend-
szert is az ár, Remetén megrongálta
a községi vízvezetékrendszert. Egy
keskenyebb remetei utcában az út-
test egy részét is elmosta a folyó, ott
a vízügyi hatóság kellene partvé-
delmi munkálatokat végezzen.
Köszvényesen a telefon- és inter-

netvezetéket szakította el, de azóta
a cég helyreállította. Néhány család
lakását is érintette a víz, ők talán
egyenként ezerötszáz lej kártérí-
tésre számíthatnak – részletezte a
községvezető az árvíz utáni helyze-
tet.

Nyárádmagyarós 100 ezer lejt
költhet a károk helyreállítására. A

víz 150 méteren megrongálta a tor-
boszlói községi utat, 3,75 kilométe-
ren a magyarósi és selyei
aszfaltozatlan utcákat, 3,9 kilomé-
teren elmosta a bekecsi utat, Tor-
boszlóban 610 méter sáncot kell
újraépíteni. 

A víz nem kímélte a magyarósi
gyermekfoglalkoztató központot
sem, elöntötte a pincét, jókora he-
lyen lehullott a vakolat a falról, Tor-
boszlóban az óvoda játszóterét
rongálta meg. Kacsó Antal polgár-
mester szerint a kárfelmérés 
és -jóváhagyás pontos volt, és igye-
keznek mihamarabb megszervezni
a közbeszerzést és lehetőleg au-
gusztus közepéig elvégezni a 
helyreállítási munkát, ugyanis ha
újabb esőzések lesznek, a kár to-
vább nő, nem beszélve arról, hogy
az embereknek használniuk kell az
utakat.

Jedd is jóval többet, legalább
kétszeresét kérte a kapott összeg-
nek, de be kell érnie az ötezer lejjel.
Jedden az Agárdi és Patak utcát
mosta el a víz, ezeket újra kell kö-
vezni, valamint egy megrongált pal-
lót felújítani – számolt be
lapunknak Bányai István polgár-
mester.

Nyitott kérdések Gyulakután
Többmillió lejes kárigényt jelen-

tett Gyulakuta a prefektúrán, ezért
megdöbbenve fogadta a hírt, hogy
nem szerepel a lajstromon. A község
minden települését érintette az ár,
több száz hektár mezőgazdasági te-
rületet öntött el, több tucat lakást,
udvart, háztáji gazdaságot károsított
meg, állatokat és mezőgazdasági gé-
peket sodort el, községi, erdei és
mezőgazdasági utakat mosott el, hi-
dakat mozdított el vagy rongált meg,
mégsem kaptak egy lejt sem. Meg-
keresésünkre Varga József polgár-
mester elmondta: az árvizet közvető
napon egy helyi bizottság összeállí-
totta a kárjelentést, amelyet benyúj-
tottak a prefektúrán, de a megyei
kárfelmérő bizottság csak az árvíz
után két héttel érkezett a községbe.
Őket egy négytagú helyi csapat kí-
sérte el a községi szemlére. A köz-
ség elöljárója nemcsak a megyei
bizottság egyes tagjainak fennhé-
jázó viselkedését sérelmezi, hanem
főleg azt, hogy sem írott, sem szó-
beli felvilágosítást nem kaptak a bi-
zottságtól a károk megállapítását
illetően. A keletkezett károkat szá-
zalékos arányban kellett kiszámí-
tani, de a bizottság ennek
befejezését sem várta meg, egy
másik közigazgatási egységbe sie-
tett, így az elkészült, nyolcvan tételt
tartalmazó listát egyik bizottsági
taggal küldték el a gyulakutaiak.
Másnap kiderült, hogy a tételeket be
is kell árazni, ezt egynapi munkával
meg is tették a helyiek, és elküldték
a bizottságnak, ám a mai napig sem
tudják, hogy megkapta-e a megyei
testület, vagy az első, százalékará-
nyosan kitöltött listát látva, a közsé-
get nem terjesztették elő kártérítésre
a kormányhoz. 

A polgármester múlt héten, pén-
teken a prefektúrán tett panaszt,
ahol azt a választ kapta, hogy még
vannak hiányosságok a megye-
szintű kárfelmérésben, és amint
ezeket összesítik, Gyulakuta igé-
nyét is felterjesztik a kormányhoz.
Varga József azonban attól tart,
hogy elfogyott az erre szánt pénz,
és a kormány nem fog újabb hatá-
rozatot elfogadni, így a község nem
kap kártérítést. A kármegállapítási
kulcsokat igencsak szubjektívnek
tartja az elöljáró: az a héttagú ravai
család, amelynek a nem is alacso-
nyan épített házát több mint másfél
méter magasan lepte el a víz, ki-
mosva a fal egy részét is, és így a
család hajléktalanná vált, most leg-
fennebb négyezer lejes kártérítést
kaphat az államtól, sőt a bizottság
döntése miatt még azt a plusz ötszáz
lejt sem kaphatja meg, ami a tönk-
rement bútora után megillette volna
a kártérítési kulcs szerint – mutatott
rá a polgármester, aki kész panasz-
levelet intézni a kormányhoz, ha a
prefektúra nem tudja gyorsan orvo-
solni a kialakult helyzetet.

Gligor Róbert László
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Az kapott pénzt, aki kért
A legszükségesebbekre elegendő

Számos a kár: Nyárádremetén a megyei út egy része sérült, pallót, támfalat is újra kellene építeni (Fotó: Gligor Róbert László)

Erdőszentgyörgyön is több mellékutcát rongált meg a júniusi árvíz (Fotó: Tar András/archív)

Megkérdőjelezhetők a kárszámítási kulcsok: erre a lakhatatlanná vált ravai házra csak négyezer
lejt ad az állam  (Fotó: facebook.com/Andrási Benedek/archív)



A régi szép időkben – amikor
nem a karantén, hanem a családfői
tekintély határozta meg a nyári
programot – ilyenkor mindenkit a
nyaralás foglalkoztatott… Uborka-
szezon van, de nem unatkozunk.
Aki unja a koviddal kapcsolatos sta-
tisztikai stikák tologatását, meg a
nagypolitikai körhintát (amitől leg-
inkább csak szédülni lehet), annak
ott vannak pl. a budapesti kul-
túrstratégiai események. Ezt sem
kötelező követni, de aki a Színház-
és Filmművészeti Egyetem ügyét a
szívén viseli, annak bőven van ten-
nivalója: kedvére olvashat róla, s ha
véleménye van, akár meg is írhatja. 

A színházi világ igen iz- és moz-
galmas, elég, ha csak az 1912–1938
között megjelent Színházi Élet című
folyóiratra gondolunk. Lakatos Éva
a színházi lapok monográfiájában
18 oldalon át részletezi – nem a lap
tartalmát, csupán – a bibliográfiai
adatokat: mikor szünetelt, kik szer-
kesztették, milyen rovatai voltak
stb. A színfalak mögötti pletykákat
a ’Maga csak tudja Intim Pista’
című rovat hozta, s úgy hiszem: ezt
többen olvasták, mint az elméleti
fejtegetéseket. Márai Sándor a ’Ka-
lendárium’ rovat számára küldött
hetente egy-egy finom kis írást.
Hajjaj, micsoda idők. Ámde! 1938
óta annyi minden megváltozott,
miért ne változott volna meg a szín-
ház világa is? (Ne menjünk mesz-
szire, csak a Színház térig: „Az
1989-es rendszerváltás a színházi
élet átalakítására is erőteljes hatás-
sal volt. Ettől kezdve a megszűnt
műsorpolitikai korlátozások ered-
ményezte szabadságérzet mene-
dzselési-anyagi gondokkal párosul”
– olvasható a helyi Nemzeti Szín-
ház honlapján. Eegen. Egyszer
engem is megkérdeztek, valamikor
1995 után, a főtéri virágórától 25
méterre, északkeleti irányban: nincs
kedvem eligazgatni a magyar társu-
latot? Na jó, hagyjuk a mesedél-
utánt.)
Merészkedjünk közelebb… 
a témához: a színészek világához.
Ők is csak emberből vannak, s
ilyen-olyan gyarlóságok velük is
előfordulnak. Mostanság sokat fo-
rognak a porondon a (film)színé-
szekkel kapcsolatos botrányok,
nevezetesen a zaklatások. Gondo-
lok itt H. Weinstein amerikai produ-
cer viselt dolgaira. A producer
finanszírozza a filmet, s ennek több
(erkölcsi) folyománya is van. Az
egyik: a dúsgazdag pasi úgy gon-

dolja, hogy a díszletek között kóri-
cáló cicababák az ő szolgálatára
vannak kirendelve, s ha valaki el-
lenállást tanúsít, azzal még erősza-
koskodni sem bűn. Ez amolyan
feudális maradvány a színházi szak-
mában, de mostanában kezdik más-
képp kezelni a dolgokat. 

Igazuk van, legyen rend. 
Különben a magyar Táncdalfesz-

tivál első kiadásának győztes számát
nyugodtan megtehetnék a zaklatá-
sok elleni harc indulójának, mert
senki sem tudja olyan meggyőző
erővel kimondani azt: „Én nem le-
szek sohasem a játékszered”, mint
tette Kovács Kati, 1966-ban. 

A színfalak mögötti ’események’
szelídebbjeit maguk a filmesek is
feldolgozták, hány de hány ameri-
kai limonádé készült erről a témá-
ról. (Tragédiák is, persze, szép
számmal; kell a botrány is.) Az ide
illő anekdotát nemrégiben olvas-
tam. Két színésznő beszélget: – Azt
mondta a rendező, hogy csak csi-
náljam azt, amit ő mond, s egy éven
belül meglesz az Oscar. – És sike-
rült? – Persze, most hároméves, már
egyedül kanalazza a fagylaltot.

A másik véglet, ami az említett
H. W. perében is megtörtént. A bí-
róságon olyan hölgyek is megjelen-
tek, akik szintén kártérítési
igényekkel léptek fel, de ezek egy
részét sikerült elhessegetni: „a pro-
ducer ügyvédei úgy érveltek, hogy
az említett nők kihasználták a holly-
woodi filmest, hogy magasabb stá-
tusba emelkedjenek a filmiparban”.
Így olvastam a világhálón, s el is
tudom hinni, elvégre az emberi kap-
csolatok is olyanok, akár egy ív
papír: két oldala van ennek is,
annak is. Bármely magyar költőt
idézhetném, mindegyikük írt két-
három verset az angyalit és ördögit
egybeolvasztó teremtményekről.
Hirtelenjében Réthy László dediká-
ciója került a kezembe: „Búcsú
azoktól az édes, kecses, csacska,
hamis tündérektől, akik megkínoz-
ták, de meg is aranyozták életem
folyását”. 

Decemberben írtam az alábbi
szösszenetet (Élet és Irodalom,
2019. dec. 13.), amely szintén a
’kettőn áll a vásár’ elvét hangsú-
lyozza.  
Hogyan viszonyuljunk?

Itt van ugyebár az utóbbi hetek
Nagy Botránya. Foglaljuk össze. 

G. úr megkérdezte a Hölgyet:
„Ugye, te is akarod, ugyanúgy,
ahogy én?” A válasz elutasító volt,

de tanúk híján nem tudjuk ennek a
mértékét. Válasszunk ki három tet-
szőleges választ a rendelkezésünkre
álló halmazból: „Sem most, sem
máskor!” „Kopjál le, vén kecske!”
„Szó sem lehet róla!” G. úr (meg-
értve a válasz nem túl bonyolult
üzenetét) azt mondta: „Bocsánat!”

Nem éppen így történt, de ez volt
a lényege. A Főnök is megtudta a
dolgot, megállapította, hogy malőr
esete forog fenn, de azt is eldön-
tötte, hogy nem kell felfújni az
ügyet: „Jól van, gyerekek, máskor
ne forduljon elő!”

A történet elfelejtődött volna, de
mégsem. – G. urat pellengérre állí-
tották, a Bűntelen Férfiak Grémi-
uma szigorú fenyítést helyezett
kilátásba. Jó hátszéllel óriási karri-
ert futott be az – egyebütt magán-
ügynek számító – eset, el egészen
odáig, hogy a Bölcsek Tanácsában
törvényalkotásra gyűltek össze.
„Soha többé ilyen abúzust” felkiál-
tással négy törvénytervezet is szü-
letett: 1. színházi korifeus (vagy
rendező) csak eunuch lehet; 2. szín-
házakban kötelező lesz az erényöv
használata; 3. kufircolni csak nyílt
színen szabad, a színfalak mögött
„egyáltalán sem”; 4. tűzre kell vetni
a szereposztó díványokat. Mostaná-
ban választják ki a legerkölcsösebb
változatot…

Hasonló esetben (nem most,
hanem a Ceau-diktatúra idején) a
marosvásárhelyi El… gyár igazga-
tóját nyílt pártgyűlésen kívánták
móresre tanítani. O. I. mérnök,
meghallgatván a párttitkár huszon-
nyolc perces ’vádiratát’, csak annyit
mondott (nem túl szelíden):
„Semmi közötök az én farkam-
hoz!”, felállt, kiment és bevágta
maga mögött az ajtót. (Az érzékeny
lelkűek kedvéért a mérnök válaszát
megcenzúráztuk.)

(Sz. megj.: se non è vero, è ben
trovato – ha nem is igaz, jól el van
találva; mondaná erre Giordano
Bruno.)  
Egy kérdőjel 

A nők megalázásának (gyötrésé-
nek, kihasználásának) a problémája
évezredes gond, most nagy erőkkel
szöktek neki a rendcsinálásnak. Én
nem ismerem a szakirodalmat
(kinek van ideje és kedve kétezer
kötetet végigolvasni), a tisztázatlan
kérdések közül csupán egyet eme-
lek ki: a nők önszántukból hordják-
e a mindennapi kínszenvedést
jelentő tűsarkú cipőt, vagy a férfiak
tukmálták rájuk? Amíg ezt nem

tisztázzák a kerek asztal mellett,
addig nem kellene többezres tünte-
téseket szervezni.
Perújrafelvétel? 

V. Vilmos (egyszerűbben: W.)
Sopron mellett lakik, onnan küldöz-
geti nekem a leveleit. 

A múlt heti összefoglalójában
megemlít egy érdekes esetet. Elme-
séli az Arabella fedőnevű harci-
manci* legújabb munkáját. (*A
szótárban nem találtam, vélhetően
az aktivista–propagandista–köz-
ügyér–lótifuti négyszögben keres-
hető az ilyen teremtmény.) Arabella
a mások által elhanyagolt ügyeket
karolja fel, és megpróbál segíteni az
elnyomottakon, a hátrányos hely-
zetbe hozott lényeken. Alapítványa
van, három ügyvédet tart, Rómától
Bécsig gyűjtik számára az adomá-
nyokat. (Vélhetően egy bordában
szőtték azzal a menyecskével, aki a
kilencvenes években a marosvásár-
helyi ’kóborkutya-kérdést’ próbálta
megoldani – a kutyák szemszögé-
ből.) Leporolta Kőmíves Kele-
menné ügycsomóját, mert igazságot
akar tenni. Nyilvánvaló, hogy az
eset túlhaladja a ’verbális agresszió’
kategóriáját. Ismerjük a sztorit: az
építők nem haladnak magas Déva
várának építésével, amit raknak
délig, az leomlik estére stb. Terme-
lési értekezletet hívnak össze:
„Egymás között szoros egyességet
töttek: / – Kinek felesége legelőbb
jő ide, / Szép gyöngén fogjuk meg,
dobjuk bé a tűzbe, / Keverjük a
mészbe gyönge teste hamvát, /
Azzal állítsuk meg magas Déva
várát.” Különben csődbe megy az
építkezési kft., s úszik a prémium is. 

Tagadhatatlan, hogy Kelemenné
komfortzónája is alaposan megsé-
rült („Nem szólhatok, fiam! mert a
kőfal szorít, / Erős kövek közi va-
gyok bérakva itt”), ám a probléma
sokkal súlyosabb: előre megfontolt
szándékkal, bűnszövetkezetben el-
követett gyilkosság esete forog fenn. 

W. néhány mondatot idéz Ara-
bella szórólapjának szövegéből:
„Az emberi méltóság kiemelkedő
érték, a jog számára megközelíthe-
tetlen és hozzáférhetetlen. Defini-
álni, valamennyi részelemét
összefoglalni, lényegét megragadni
a jog technikai értelemben nem
tudja, védelmét ellenben a kimerítő
meghatározás hiányában is biztosít-
hatja. (…) Az élethez való jog ab-
szolút jellegű, korlátozhatatlan,
minden más alapjogot megelőz.” 

Az én olvasatom szerint ez azt je-
lenti, hogy Kelemennének nemcsak
az emberi méltóságát sértették meg,
hanem az élethez való jogát is ha-
muvá pörzsölték. Ezek a részletek
csak manapság vannak paragrafu-

sokkal felcicomázva, Szent István
királyunk idejében csak az előre ki-
tervelt, nyereségvágyból elkövetett
gyilkosságot büntette a törvény. (A
mi esetünkben a kegyetlenség ki-
zárva: „szép gyöngén fogjuk meg”.)
„Ha valaki az ispánok közül, meg-
rögzött szívvel és lelkéről megfe-
ledkezve – ami távol legyen a
hűséget megtartók szívétől – fele-
sége meggyilkolásával mocskolja
be magát, a királyi tanács határozata
szerint ötven tinóval egyezzék meg
az asszony rokonaival, és vezekel-
jen az egyházi törvények parancsai
szerint.” Vitéz vagy gazdagabb
ember tíz tinóval megúszhatta,
plusz böjtölés. 

Hogy Arabella milyen szintű kár-
térítést képzel el, azt nem tudom, de
ha a rokonokat már nem is tudja
kártalanítani, egy ’me too’-szobrot
mindenképpen megérdemelne Kő-
míves Kelemenné. Csak le ne
döntse valaki, mert most a szob-
rokra is nehéz idők járnak (lásd a
nyugati őrülteket). 

Nem tudom, hogy nevezett Ara-
bella melyik korosztályhoz tartozik,
de ha ismerné a magyar költők és
dalszövegírók termékeit – és csipet-
nyi humor is rejtezne a szívburkán
belül –, akkor nem venné komolyan
ezeket a rímes faragványokat. Mert
mi történne, ha Arabella szó szerint
venné Kovács Erzsi Rejtély című
slágerének egyetlen sorát: „Bilincsbe
vertél…, nincs azóta sem éjjelem,
sem nappalom” – akkor azonnal fel-
szabadító csapatokat kellene lanszí-
roznia, hogy kimenekítse Erzsikét a
gaz szívrabló karmai közül. 

Vagy ott van egy másik szívtipró
duett – Janka Béla és Berényi-Bez-
zegh György –, akik szintén a hat-
vanas években énekelték el
emlékezetes slágerüket (Mesélj a
nőkről…), s abban felsoroltak egy
tucat női nevet, megannyi ’áldozati
bárányt’: „Dóra – aki eltűnt másnap
virradóra; Jolán – kedvesebb volt
számára egy volán; Amál – mindig
tudta, hány lépés a határ; Bea – ked-
vence a gin volt, nem a tea; Kinga –
mindig visszajött, akár az inga…” 

Meg a többi csacskaság. Az ef-
féle hódítások garantáltan erőszak-
mentesek voltak. A ’mi időnkben’
az Illés együttes nótája adta a ke-
zünkbe a kulcsot: a szelíd meggyő-
zés módszerét. Tetszik még
emlékezni Sárikára, aki nem akart
kötélnek állni? A hepiend pedig
nem maradt el! „Egy óra múlva Sá-
rika az enyém lett, mer’ tudtam én,
hogy nem hiába beszélek.” 

Más idők jártak, s mintha egy
picit normálisabbak lettek volna,
mint a maiak… Vagy csak nekem
tűnik úgy?

Marosvásárhely, 2020. július 19. 
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Zaklatók és zaklatottak 

A rendszerváltás kapcsán legin-
kább az 1989. decemberi napokra
szokás emlékezni. Az eseményeket
megelőző időszak és az utána kö-
vetkező hónapok viszont hasonlóan
kaotikusak, ugyanakkor rendkívül
fontosak voltak, különösen a romá-
niai magyarok szempontjából.

Az Eurotrans Alapítvány Elmúlt
Jelen című projektje arra vállalko-
zik, hogy a rendszerváltást a romá-
niai magyarok szemszögéből
mutassa be.  

Honnan kapta ezt a címet a pro-
jekt? Lőrincz József politológus
egyik könyvében említi, hogy
1989–1990 még nem a múlt, hanem
„egy olyan jelen, ami elmúlt”.

Az Elmúlt Jelen partnere az
RMDSZ. Kelemen Hunor a projekt
indítása kapcsán rámutatott: 1989
decemberében nemcsak a szabad-

ság kora jött el Romániában, egyik
napról a másikra újjászületett a
kommunista diktatúra által halálra
ítélt erdélyi magyar politikai közös-
ség is. Országszerte hallatszott még
a fegyverek ropogása, amikor bátor,
tettre kész emberek sorra alakították
meg a magyarság helyi szervezeteit:
„Bámulatos mozzanat ez, világosan
mutatja közösségünk erejét. Új vi-
lágot építhetett, aki akart – mi, ma-
gyarok pedig akartuk ezt az új
világot”.

A szövetség elnöke szerint fon-
tos, hogy a romániai magyarok tör-
ténetét, a tudatos döntéseket és a
véletlennek tűnő eseményeket me-
séljük el újra és újra. Így érthetjük
meg minél pontosabban mindazt,
ami velünk történt, így ismerik és
értik meg azok is, akik azoknak a
napoknak nem lehettek a tanúi,

mert később születtek, vagy mert
nagyon kicsik voltak akkor. „Az El-
múlt Jelen révén éljük újra, tegyük
ismét magunkévá, és adjuk át ezt a
nagyszerű történetet, amely 30
évvel ezelőtt kezdődött, és amely-
nek folytatódnia kell” – mondta Ke-
lemen Hunor.

Az elmultjelen.ro oldalon fel-
idézzük az időszak legfontosabb
történéseit a forradalmi eufóriától a
fekete márciusig, az utána követ-
kező idő stabilizációs törekvéseit és
kétségeit is felvázolva. Forrásdoku-
mentumok, emlékiratok, naplók,
kortárs műalkotások, fényképek és
mozgóképek lesznek a legfonto-
sabb mesélői a romániai magyarok
„közelmúlt” történetének, amely
hármas felosztásban mutatja be azt,
hogy „mit tettünk le az asztalra” a
szocializmus éveiben, hogyan éltük

át a forradalmi sorsfordító esemé-
nyeket, illetve hogyan alakult az
első szabad év. Mit is adott nekünk
ez a szabadság?

Az idővonalon 184 esemény és
több mint 1500 fénykép várja a lá-
togatót, folyamatosan bővülő fotó-
és videóanyaggal. A kordokumen-
tumok tárháza mellett az oldal in-
teraktív, a közösségi emlékezet fe-
lületeként is szolgál: a Tedd Hozzá
menüpontban lehet anyagokat, ko-
rabeli fényképes vagy szöveges 
élményanyagot küldeni a szer-
kesztőknek. 

„Hiánypótló feladatra vállalko-
zott az Elmúlt Jelen csapata: rögzít-
jük azt az erdélyi magyar kollektív
történelmet, amelyet mindannyian
magunkban hordozunk, a mai napig
formálja és alakítja életünket, ám
ilyen pontszerű, korhű és leíró kro-
nológiát még nem volt lehetősé-
günk megnézni, megmutatni
gyermekeinknek. Arra biztatok
mindenkit, hogy adja hozzá a maga
kis szeletét, történetét, írjuk együtt

saját történelmünket magunknak és
az utókornak” – hangsúlyozta a pro-
jekt elindításakor Nagy Zoltán Le-
vente, az Eurotrans Alapítvány
elnöke.

Utazó kiállításunk bejárja Erdély
különböző városait, rendezvényeit.
A tematikához kapcsolódó intézmé-
nyekben (nem múzeumi helyszí-
nek) sajátos korhangulatot árasztó,
terekhez alkalmazkodó installációs
kiállítás dolgozza fel a történéseket
úgy, ahogy azokat a mindennapi
emberek megélhették.

Az erdélyi körút első állomása
Kolozsvár: augusztus 17-től a Diák-
művelődési Házban kel életre a ki-
állítás, a további helyszínekről az
elmultjelen.ro oldalon, illetve kö-
zösségimédia-felületeinken tudósí-
tunk.

A harmincéves közösségi 
emlékezet az Eurotrans Alapít-
vány szervezésében és megal-
kotásában, Magyarország kormá-
nyának támogatásával vált va-
lóra. (rmdsz.ro)

A rendszerváltás és az első szabad év krónikája 
Elmúlt Jelen



Március óta tart a krízishely-
zet, a szükségállapot és a ve-
szélyhelyzet idején a gaz-
daság leállt, a vendéglátóipari
egységek bezártak, majd fél-
gőzzel kezdtek üzemelni. A
rendezvények elmaradtak, ki-
sebb lett az átlagfogyasztás.
A mezőbándi Pig Band sertés-
farm előtti, irodának átala-
kított konténerben Szabó 
Jánostól, a farm társtulajdo-
nosától arról érdeklődtünk,
mennyire befolyásolta a ser-
téshús piacát a járvány-
helyzet, illetve hogyan lehet
ilyenkor eladni a hízókat. 

Bezártak a vendéglők, 
kevesebb sertést vásároltak 

– Nagy nehézségeket, kihívást je-
lentett ez a krízis. Lecsökkent a ke-
reslet, az ár. A kettő együtt elég
veszélyes a termelőkre nézve. 
Akinek nincs kocája, minimum 
100 lejt bukik egy disznón, akinek
van, nullában jön ki. Aki nagyon
jól dolgozik, van egy kis jövedelme
is. 

– Amikor a kereslet csökkenésé-
ről beszélünk, a hízók eladásáról
van szó? 

– Igen, a sertésfarm végterméké-
ről.

– Hány százalékot esett vissza az
eladás?

– Április-májusban 50 százalék-
kal, júniusban nőtt a kereslet, akkor
30 százalékos volt a kiesés, most,
júliusban pedig 20 százalékos,
azonban az eladási ár 30 százalék-
kal csökkent. Nálunk. 

– A kiesés azért következett be,
mert nem működnek a vendéglátó-
ipari egységek, bezártak a vendég-
lők? 

– Igen. És az emberek is jobban
odafigyelnek, hogy mennyi élelmi-
szert pazarolnak, dobnak el. 
Maros és Beszterce megyeiek
a felvásárlók

– Hol értékesítik, hol van piaca a
Bándon és Kapuson tartott serté-
seknek? 

– Maros és Beszterce megyében.
Ezelőtt Bukarestben és Fehér me-
gyében is volt. Ezek azért estek ki,
mert a felvásárolók közelebb is kap-

nak sertést. A bukarestiek a déli me-
gyékben. Oda nehezebben jut el az
import. De Maros megyében
„hamar” itt van például a magyar
importhús. A behozott hús a hazai
piacon 60-70 százalékban van jelen. 

– Mi, Maros megyeiek hol tudunk
helyi sertéshúst vásárolni?

– A Kauflandban van bukaresti
vágóhídról származó hús, a Selg-
rosban nincs, a Metróban spanyol
disznó van. Mi a Petry cégnek
adunk 200-300-at, a Ponderosának,
azaz a Palas-láncnak szintén 200-
300 disznót szállítunk hetente,
Beszterce megyébe 400-at visznek
el hetente. A besztercei vágóhídnak
Maros megyében is vannak üzletei. 

– Élősúlyban mennyibe kerül a
sertés? 

– Két hete élősúlyban 5,60 lej
volt kilogrammja, a múlt héten 
30-40 banival visszaesett. Tehát két
hete egy 100 kg-os sertésért 560 lejt
fizettek, a múlt héten már csak 530-
at. 

– Hogyan lehet kihozni a költsé-
geket? 

– Nagyon jól kell termelni. Elő-
ször is anyaállataink, kocáink kell
legyenek, s nagyszámú malacot kell
leválasztani, olyan hibridekkel kell
dolgozni, amelyek súlygyarapodása
nagy, és egy kiló hús eléréséhez ala-
csony a takarmányfogyasztás.
Olyan az etetési rendszerünk, hogy
drága ugyan, de spórolni lehet vele.
Olyan melléktermékeket haszálunk
az etetésben, mint a kenyérgyárak-
ban megmaradt kenyér vagy a tej-
feldolgozóból származó savó. 
850 hektáron terem 
takarmány

– Egy kg sertéshús előállításához
mennyi takarmány szükséges? 

– Tizenöt-húsz évvel ezelőtt a
költség 70-75 százaléka a takar-
mány volt, most visszaesett 60 szá-
zalékra, más költségek nőttek meg.
Például a fizetések, amelyek folya-
matosan nőnek, drágák a védőoltá-
sok, ott vannak a kamatok stb.
Mostanra javult a takarmányhasz-
nosítás, régen négy kg takarmány-
ból egy kg húst lehetett előállítani,
most a takarmánymennyiséget 2,5
kg alá kell szorítani, hogy ne legyen
veszteség. 

– Mekkora az állomány? 
– A bándi farmon kocákkal

együtt 11 ezer egyedünk van, a ka-

pusi farmon ugyanennyi kocákkal,
malacokkal, hízókkal együtt. 

– Mekkora mezőgazdasági terü-
let szükséges ahhoz, hogy egy ek-
kora állományt el lehessen látni?

– Körülbel 850 hektárt dolgo-
zunk meg, de 1000 hektárra lenne
szükség. 
A piac egyharmadát látják el 
a hazai termelők

– Nagyon sok szó esik arról, hogy
a helyi termelőket támogatni kell.
Valóban támogatják a farmereket? 

– Igen, szó esik arról, hogy a
hazai termelés a fogyasztás 30-35
százalékát adja, s milyen jó lenne
farmokat létesíteni. Csak azt nem
mondják, hogy egy új farmon egy
kocahely 4500-4800 euróba kerül,
s amikor ezt megvalósítottad, „ont-
ják” a nyugat-európai olcsó húst,
amit nem tudnak ott eladni, s ami
minőségileg nem olyan, mint az ál-
talunk termelt. Mert a mienk jóízű.
Tudni kell, hogy a következő évti-
zedekben Délkelet-Ázsiában lesz
nagy kereslet a disznóhús iránt,
ezért oda kell hatnunk, hogy mi

szolgáltassuk nekik a húst, ne Bra-
zília vagy Észak-Amerika. 

– Említette, hogy a romániai pi-
acon található hús egyharmada
hazai.

– Igen, de a hazai farmok 80 szá-
zaléka is külföldi kézben van. Van
egy nagy kínai csoport, Temes,
Arad és Krassó-Szörény megyében
vannak farmjaik, 50 ezer kocával
rendelkeznek. Ez a cég tulajdon-
képpen a régi Comtim. Van egy dán
csoport, 16 ezer kocájuk van, s van-
nak német meg holland cégek is. A
sertéspestis előtt 130 ezer, most 100
ezer koca van országszerte. Össze-
hasonlításként: Hollandiának 850
ezer van. A hazai termelésben a fej-
lődés csak úgy biztosított, ha folya-
matosan jó tenyészállatokat
vásárolunk. Nekünk angol, PIC-ge-
netikájú állományunk van. Te-
nyészállatokat Németországból, 
kanokat Kanadából hozunk. Utób-
biakat repülővel szállítják Frankfur-
tig, onnan speciális légszűrős
kocsikkal Romániába.
Szigorú intézkedések 
a sertéspestis ellen

– S ha már a farm előtti téren fel-
állított konténerben beszélgetünk,
mondjuk el, miért nem közelíthető
meg a farm, de még ennek irodája
sem? 

– A sertéspestis nagy veszélyt je-
lent a farmok állományára. Romá-
niában az afrikai pestis miatt két év
alatt 30-35 farm ment tönkre. A ko-
ronavírus-járvány előtt az állam
rövid idő alatt kárpótolta ezeknek a
farmoknak a tulajdonosait, ha be
tudták bizonyítani, hogy betartották
a pestisjárvány elleni szabályokat.
Mi is ezért ülünk ebben a kabinban,
mert betartjuk a járványügyi intéz-
kedéseket, a farmra nem léphet be
senki. Az alkalmazottak is tetőtől
talpig lefürdenek, nem hoznak ser-
tésterméket a farmra, mi adunk
nekik tízórait. Nagyon elszaporod-
tak a vaddisznók, ők hordozzák a
kórt. Magunkra vagyunk hagyva,
nem segít senki. A vaddisznóállo-
mány a környezetvédelmi miniszté-
riumhoz tartozik, míg mi a
mezőgazdasági minisztériumhoz.
Addig, amíg a vaddisznók ügyének
kezelése nem kerül a mezőgazda-
sághoz, hogy a mezőgazdasági mi-
niszter megszabja, mennyivel kell
csökkenteni a populációt, hogy

helyreálljon az egyensúly, nem
javul a helyzet. Most a vaddisznó-
állomány tíz-, sőt hússzorosa az op-
timálisnak. Szálteleken 40 hektár
kukoricásunk van, amiből 5-6 hek-
tárt kitúrtak a vaddisznók. Kényte-
lenek vagyunk villanypásztort
szerelni, hogy megvédjük a termést.
Az is gond, hogy ha a búzatáblában
elhull a vaddisznó, a kombájn fel-
veheti, s a fertőzés bekerülhet a bú-
zába. Ezért legkevesebb két hó-
napot kell tartani a gabonát, hogy a
vírus elpusztuljon. Visszatérve,
Maros megyében még nem volt
nagy probléma a sertéspestis tekin-
tetében, de ez nem azt jelenti, hogy
nem lesz. Sajnos, erről sokat beszél-
nek, keveset tesznek. 

– Ha a pestis bekerül a farmra,
mi történhet? 

– Megöli az állományt. Hetente
4-5 próbát küldünk (technológia-
ilag) elhullt disznókból, ezenkívül a
vágóhídon is ellenőrzik a szerve-
ket. A sertéspestist lehetetlen eltus-
solni! 
Tragédia a kapusi farmon 

– A kapusi farmon tűz pusztított,
az állatok bennégtek.

– Volt egy nagy balesetünk. Ter-
vezési hibából rövidzárlat keletke-
zett, és fél órán belül leégett a
kocaistálló. Benneégtek a kocák,
1500 malac, a kár 2 millió 300 ezer
euró, amiből 500 ezret a biztosítótól
visszakaptunk, a többi a mi kárunk. 

– Hogy lehetett átvészelni ezt az
óriási kárt? 

– Szerencsére volt 600 kis ko-
cánk, vettünk még Németországból,
s ahogy a hízóistállók ürültek, négy
hízóteremből fiaztatót alakítottunk
ki. Azonnal elkezdtük a megtermé-
kenyítést, és ezáltal fél évvel lerö-
vidítettük a kiesést. Gyakorlatilag
csak három hónap kiesésünk volt.
Az épület tönkrement, a fémszerke-
zet százszázalékosan, a betonrészek
30 százalékban. Sokat segített a
bándi farm, a bank is, mert gyorsan
kaptunk egy egymillió lejes hitelt,
és sok-sok munkát fektettünk be –
tájékoztatott Szabó János, a mező-
bándi és a kapusi farm társtulajdo-
nosa. 

Ezután sokkal jobban fogok érté-
kelni egy-egy szelet karajt, hiszen a
boltban kapható húst sok tudással,
komoly technológiával, szakérte-
lemmel és főleg sok munkával állít-
ják elő. 

Mezey Sarolta

Kihívások a sertéshústermelésben 
Húsz százalékkal visszaesett a kereslet 
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Fotó: Nagy Tibor 

Fotó: Nagy Tibor  (archív)



Július 18-án tartotta meg az Arany János
Művelődési Központ a családi napot Tisza-
kécskén, a Sportcentrum területén. Az esemé-
nyen a gyerekek részt vehettek egy vidám
zenei oktatáson, délután sor került külön-
féle kézműves-foglalkozásokra is. Az egész
napos eseményt Margaret Island-koncert
zárta, azonban ebben is volt valami rendha-
gyó.

Mint ismeretes, Magyarországon is lehet
olyan eseményeket szervezni, amelyekre leg-
feljebb 500 fő látogathat el. Ilyen volt a tisza-
kécskei családi nap is, ahol a gyerekeké volt
a főszerep, de természetesen a szülők is ott

voltak, és közelebbről vagy távolabbról fi-
gyelték, mit csinál a csemetéjük. A rendez-
vény hangulatára talán legjobban a családias
szó illik, hiszen ha a tevékenységeken nem is
vett részt mindenki, kint volt az egész csa-
lád. 

A rendezvényen beszélgettem néhány lá-
togatóval, és ők is kiemelték ezt a légkört, il-
letve megemlítették, hogy a korlátozások
miatt, amelyek értelmében nem lehet 500 fős-
nél nagyobb rendezvényt szervezni, megje-
lent több kisebb rendezvény, egyfajta
minifesztiválok. Ezeknek az a szépségük,
hogy az emberek együtt vannak, és új isme-
retségek, barátságok is születnek, hiszen nem
megy el rá a teljes baráti társaság.

Zenei oktatás
A vidám hangvételű zenés oktatás volt az

első programpont, ahol a gyerekek egy zene-
tanárnő segítségével több dalt is megtanultak.
Nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek öt perc
után felszabadultak, és mindent beleadva éne-
kelték a dalokat, mozogtak. Továbbá érdekes
volt, hogy senki nem vette elő a telefonját
„óra” közben, mindenki odafigyelt, énekelt.
Nagy Bernadett zenetanárnő elmondása sze-
rint a gyerekek figyelmét csak úgy lehet le-
kötni, ha közben megmozgatják őket. A
mozgás jót tesz, hiszen a mai fiatalok amúgy
is sokat ülnek mind az iskolapadban, mind a
különféle kijelzők előtt. A zenei oktatáson
részt vevő gyerekek pedig jutalmat is kaptak.

Rendezvények Magyarországon
Magyarországon is csak 500 főig engedé-

lyezettek a különböző rendezvények, azon-
ban vannak kivételek. Ilyen a focimeccs, ott
nem kell számolni az embereket, mert ott –
Gulyás Gergely miniszter meglátása szerint
– nem fogyasztanak alkoholt az emberek, és
nem kerülnek olyan közel egymáshoz, mint
például egy fesztiválon. Ez a kijelentés mind
a zenekaroknál, mind az átlagemberek nagy
részénél kiverte a biztosítékot, hiszen a leg-
többen tudjuk, hogy focimeccs közben is le-
csúszik egy-két sör. A zenekarok csak
reménykedni tudnak, hogy mégis engedé-
lyezni fogják a nagyobb rendezvényeket, de
sok esélyt ők sem látnak rá.
Margaret Island-koncert

Furcsa úgy részt venni egy Margaret Is-
land-koncerten, hogy a közönség nem tom-
boló fiatalokból áll. Mégis nagyon jó,
kellemes és egyben meghatározó élmény. Ke-
vesen álltunk a kicsi színpad előtt, de ez sem
a közönséget, sem a zenekart nem zavarta,
legalábbis szerintem. Aki akart, odamehetett
a színpadhoz, de Viki, Kristóf és Bálint is
kiült a színpad szélére egy szám erejéig, sőt
a Hóvirág című dal alatt Viki a közönség
közé is lejött. Kicsi színpad, kicsi közönség,
de nagy élmény volt. Főleg a gyerekeknek,
hiszen akik részt vettek a délelőtti zenei ok-
tatáson, elénekelhették az Eső című zeneszá-
mot a színpadon a zenekarral. Amikor a
gyerekek felmentek a színpadra, látszott raj-
tuk, hogy nagyon izgulnak, de 2-3 sor után
megszokták a közönséget, és önfeledten éne-
keltek. Mindenki mosolyogva jött le a szín-
padról. A Margaret Island zenekar pedig
ismételten bebizonyította, hogy minden hely-
zetben lenyűgöző show-t tud csinálni. 

Összegezve: kimagaslóan jó hangulatú
családi nap volt, ahol mindenki jól érezhette
magát. Itt nem a mennyiségen, hanem a mi-
nőségen volt a hangsúly. 

Hasonló rendezvényeket lehetne szervezni
Erdélyben is, mert biztos lenne rá kereslet,
arról nem is szólva, hogy mekkora élmény le-
hetne a gyermekek számára.

Nagy-Bodó Szilárd

Balog Elemér: Egy polgármester 
legyen hiteles és odaadó!

Vámosgálfalva az Alsó-Kü-
küllő mente egyik legjobban fej-
lődő községe. Az utóbbi években
rohamosan fejlődött az infrastruk-
túra, olyan nagy beruházásokat 
sikerült megvalósítani, mint a csa-
tornahálózat kiépítése, a mellékut-
cák leaszfaltozása, valamint egy új
óvoda és napközi otthon építése. A
község összes utcáját leaszfaltoz-
ták, a kisebb utcákban a legutolsó
háztartáshoz is aszfaltos úton lehet
eljutni. A szennyvízhálózat és csa-
tornarendszer munkálatait is sike-
rült befejezni, az önkormányzat
támogatást nyújtott a családoknak
a hálózatra való csatlakozáshoz, ami azt jelenti, hogy bizonyos költségeket felvállalt. A fejlesztési beru-
házások mellett az önkormányzat igyekszik a kulturális életre is figyelmet fordítani, jó kapcsolatot ápol
az egyházakkal, az RMDSZ helyi nőszervezetével, a kórussal és a sportegyesülettel. 

„Uniós forrásból sikerült megvalósítani az óvodaprojektet, 60 gyereknek tudunk biztosítani tanítást és
délutáni programot. Úgy gondolom, hogy sok városi óvoda megirigyelhetné a vámosgálfalvi intézményt”
– fogalmazott Balog Elemér polgármester, hozzátéve, hogy számára ez hatalmas elégtétel. Ugyanakkor
egy régi álmát szeretné a jövőben megvalósítani: a szőkefalvi Rhédey-kastély tulajdonjogának megszer-
zését, és az ingatlant a község javára hasznosítani. A terv szerint idősotthont és rehabilitációs egészségügyi
központot alakítanának ki. 

Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ elnöke szerint Balog Elemér polgármester nemcsak felismerte
a község településeinek problémáit,
az elöregedést és bizonyos területeken
az elmaradottságot, hanem cseleke-
dett is. „Vámosgálfalva községben
olyan beruházásokat valósított meg a
közösség érdekében, amelyek ezekre
az égető problémákra nyújtanak meg-
oldást. Ha tervünk egy életre szól,
akkor a legfontosabb, hogy embert
kell nevelni. Ennek a bölcsességnek a
fényében Vámosgálfalván a korszerű
óvoda megépítésével nemcsak mo-
dern épületet, hanem jövőt is biztosí-
tanak a közösségnek.”

Nekünk Maros megye az első!
A Maros megyei RMDSZ 

sajtóirodája 

A Margaret Island zenekar (Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint) a színpad szélén, közel a közönséghez, ülve énekel 
Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

Margaret Island-koncert Tiszakécskén
Gyerekekkel a színpadon
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csapat rekordidő alatt készítette el a
műszaki dokumentációt, és olyan
korszerű építkezési technológiát ja-
vasolt, ami lehetővé tette volna,
hogy az épület néhány hónap alatt
elkészüljön. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal már akkor sürgősségi eljá-
rással kibocsátotta az építkezési 
engedélyt, így már csak a 
minisztérium döntése hiányzott
ahhoz, hogy a beruházás megvaló-
suljon. A megyei önkormányzat
ugyanis az Egészségügyi Miniszté-
riumtól, valamint a fejlesztési szak-
tárcától kérte, hogy hagyja jóvá a
klinikai részleg építésének finan-
szírozását.

Péter Ferenc akkor igen bizako-
dóan nyilatkozott, mint mondta, ko-
rábban egyeztetett erről a kormány
helyi és központi képviselőivel, és
bízik abban, hogy a minisztériumok
támogatni fogják a kórházfejlesz-
tést, így lehetőség lesz arra, hogy
még az idén nyáron a betegek ren-
delkezésére álljon az új részleg.
Elvileg foglalkoznak 
az üggyel, de a finanszírozás
várat magára

Nos, lassan eltelt négy hónap, és
tudomásunk szerint az építést a mai
napig sem kezdték el. Érdeklődé-
sünkre, hogy mi az oka a késésnek,
Lukács Katalin, a Maros Megyei
Tanács sajtószóvivője elmondta,
még márciusban elkészült a terv,
megkapták az urbanisztikai enge-
délyt, megvan az építkezési enge-
dély is. Akkor elküldték a

dokumentációt Bukarestbe, a mi-
nisztériumhoz, és finanszírozást
kértek rá. 

– Az elmúlt időben a miniszté-
rium egyes szakosztályai több ízben
is kértek pluszadatokat, kiegészíté-
seket, mi mindent elküldtünk, utol-
jára a múlt héten, tehát elvileg
foglalkoznak az üggyel, de támoga-
tást egyelőre nem hagytak jóvá, a
költségvetés-kiegészítéskor sem
kaptunk pénzt rá – fejtette ki a saj-
tószóvivő. 

Mint mondta, volt ígéret a mi-
nisztérium és a miniszter részéről 
is, de konkrét előrelépés nem tör-
tént. 

A Maros Megyei Klinikai Kór-
ház megrendelésére készül egy
megvalósíthatósági tanulmány, a
tervezési folyamatot viszik tovább,
viszont a kivitelezésre a megyei
költségvetésből nem futja, leg-
alábbis idén nem. 
A klinikai kórházban 
44 intenzív terápiás ágy van

Lukács Katalin hangsúlyozta,
Maros megyében nincs gond az in-
tenzív terápiás ágyak tekintetében,
csak a megyei önkormányzat alá-
rendeltségébe tartozó klinikai kór-
ház rendelkezik 44 ággyal, ugyanis
július elején újabb 15 intenzív terá-
piás ágyat kaptak a minisztériumon
keresztül. 

A szóvivőtől megtudtuk, a keddi
adatok szerint hatvannyolc korona-
vírussal fertőzött beteget kezeltek a
kórházakban, hatvan személyt a fer-
tőzőklinikán, nyolcat pedig az Ifjú-
sági Ház mögötti, Gheorghe
Marinescu utcai kórház intenzív te-
rápiás részlegén.

A minisztériumtól nem 
érkezett meg a finanszírozás

(Folytatás az 1. oldalról)

(Fizetett hirdetés)



Az elmúlt két év román bajnokcsa-
patánál, a Kolozsvári CFR-nél már 26
személy fertőződött meg az új típusú
koronavírussal – közölte pénteken a
Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) főtit-
kára.

Justin Ștefan elmondta, a kolozs-
vári együttesnél a fertőzöttek közül 16
játékos, további tíz személy a techni-
kai stáb tagja.

Az első esetet július 18-án fedezték
fel, a CFR-nek aznap kellett volna a
bajnoki cím sorsa szempontjából fon-
tos meccset játszania a Bukaresti
FCSB csapatával, de a találkozót el-
halasztották.

A mostani fejlemények következté-
ben a csapatnak a rájátszás 9. fordu-
lójában esedékes botoșani-i ven-
dégszereplését keddre halasztották.

Romániában több csapatnál is van-
nak fertőzöttek, a kolozsváriaknál
jegyezték a legtöbb esetet. Ezenkívül
a Bukaresti Dinamo, az FC Botoșani
és a CSU Craiova játékosai és stábtag-
jai fertőződtek meg. A másodosz-
tályt is újrakezdték a koronavírus-jár-
vány kitörése után elrendelt kény-
szerszünet után, ott három együt-
tesnél jeleztek megbetegedéseket.
Négy játékvezető tesztje is pozitív
lett.

Az élvonalban a CFR és a Craiova
harcol a bajnoki címért, jelenleg utób-
binak négy pont előnye van a felső-
házi rájátszásban két fordulóval a
vége előtt úgy, hogy a CFR egy mér-
kőzéssel kevesebbet játszott. A koro-
navírusos fertőződések miatt azonban
kérdésessé vált a bajnokság befeje-
zése.

A Kolozsvári CFR-nél már 
26 személy fertőződött meg

Szerkeszti: Farczádi Attila
1146.
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Szoboszlai Dominik 
nem szeretne lemaradni 

az Eb-ről
A magyar labdarúgó-válogatott

közel áll ahhoz, hogy kijusson a
jövő évre halasztott Európa-baj-
nokságra, és nem esélytelen a
részvétel kiharcolására az osztrák
bajnokság legértékesebb játékosá-
nak választott Szoboszlai Domi-
nik szerint, aki nem szeretné, ha
nélküle rendeznék meg a konti-
nensviadalt.

A Salzburggal bajnok váloga-
tott középpályás az M1 aktuális
csatornának adott interjúban be-
szélt többek között a nemzeti csa-
pat előtt álló feladatokról és az Eb
lehetőségéről. „Úgy jövök majd
haza Salzburgból, vagy akárhol is
leszek, hogy ki kell jutnunk az
Európa-bajnokságra – jelentette
ki a 19 éves futballista az október
8-ra kiírt, Bulgária elleni pótselej-

tezőre utalva, amelynek megnye-
rése után még az Izland–Románia
találkozó győztesét is le kell
győzni november 12-én az Eb-ért.
– Ami volt 2016-ban, azt még saj-
nos nem tudtam átélni, mert annyi
idős még nem voltam, de most ezt
át szeretném élni.

Szoboszlai az elmúlt szezonban
kiemelkedő teljesítményt nyújtott,
különösen a világjárvány miatti
szünetet követően játszott nagyon
eredményesen. Nagy kérdés ezért
vele kapcsolatban, hogy a követ-
kező kiírásban is az osztrák baj-
nokot fogja-e erősíteni, vagy más
csapatnál folytatja. Ezzel kapcso-
latosan azt mondta, nem foglalko-
zik az üggyel, és egyáltalán nem
lenne csalódott, ha Salzburgban
focizna az új szezonban is.

Bejelentette visszavonulását Huszti Szabolcs
Bejelentette visszavonulását Huszti Szabolcs,

a MOL Fehérvár FC 51-szeres válogatott labda-
rúgója. A 37 éves szélső októberben műtött térde
nem jött rendbe, ezért döntött pályafutása befeje-
zése mellett. A játékos lábán elülső keresztszalag-
rekonstrukciót hajtottak végre.

„Nagyon sokat köszönhetek a labdarúgásnak,
nehéz szavakba foglalnom azt, hogy mennyire
fontos ez számomra. De már nem a legfontosabb.
A legfontosabb, hogy egészségesen láthassam a
gyermekeimet felnőni” – fogalmazott Huszti a fe-
hérváriak honlapján. Hozzátette, a mai napig is
érzi magában az erőt a folytatáshoz, el is kezdte
az edzéseket, de a szervezete jelzett, itt az ideje
befejezni. „Szeretném a labdarúgás világában
folytatni az életemet, bízom benne, hogy lesz le-
hetőségem arra, hogy a tapasztalataimat valami-
lyen formában átadhassam az utánam következő
generációknak. Csodálatos karrierem volt, min-
den úgy történt, ahogy annak történnie kellett” –
nyilatkozta a vidi.hu-nak a szélső, aki közölte
döntését a klubvezetéssel.

Huszti Szabolcs a Tapolcai Bauxitban kezdett
futballozni, a Ferencváros 14 évesen szerződtette.
A zöld-fehéreket 2005-ig erősítette, ezt követően
a francia Metzben egy szezont, a német Hanno-
verben két időszakban öt, az orosz Zenitnél
három idényt húzott le. Két időszakban összesen
2,5 évet játszott a kínai Csangcsun Jataj együtte-
sénél, míg közte az Eintracht Frankfurtban futbal-
lozott. Több mint tizenkét, külföldön töltött évet
követően 2018 januárjában Székesfehérvárra
szerződött. A Fehérvárban 67 tétmérkőzésen 14

gól volt a mérlege. Magyar és orosz bajnokságot
egyaránt kétszer nyert, a Zenittel egy ízben az
Orosz Kupában is diadalmaskodott, illetve a Baj-
nokok Ligája és az Európa-liga nyolcaddöntőjé-
ben is szerepelhetett. A magyar válogatottban
Lothar Matthäus kapitánysága idején 2004-ben,
góllal mutatkozott be. Később többször is vitába
keveredett az aktuális szövetségi kapitánnyal, a
nemzeti csapatban utoljára 2010 szeptemberében
szerepelt. Akkor nyílt levélben kritizálta a válo-
gatottat irányító Egervári Sándort, elhatározá-
sát pedig a sorozatos kapitányváltások után is
fenntartotta. 2006-ban az Év labdarúgójának vá-
lasztották. A válogatottban hétszer volt eredmé-
nyes.

Az 1. liga állása
Felsőház
1. Craiova 8 7 0 1 16-11 44
2. CFR 7 4 2 1 11-6 40
3. Astra 8 3 3 2 12-8 33
4. FCSB 8 2 3 3 13-12 31
5. Botoșani 8 1 3 4 6-10 29
6. Medgyes 9 0 3 6 4-15 25

Alsóház
1. Viitorul 11 6 4 1 24-11 42
2. Clinceni 10 6 0 4 10-15 29
3. Voluntari 10 5 3 2 12-6 28
4. Sepsi OSK 10 2 5 3 15-15 28
5. Nagyszeben 9 4 3 2 12-12 28
6. Jászvásár 10 3 3 4 12-11 23
7. Dinamo 7 1 1 5 5-9 21
8. Târgoviște 9 1 1 7 4-15 17

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, rájátszás:
* felsőház, 9. forduló: Medgyesi
Gaz Metan – Bukaresti FCSB 0-1;
* alsóház, 11. forduló: Konstancai
Viitorul – Chindia Târgoviște 4-1.

Fotó: DigiSport

Fotó: AFP

Kacsó Endre: nem szűnik meg 
a teremlabdarúgás

A Marosvásárhelyi CSM teremlabda-
rúgó-csapata megkezdi az edzéseket,
egyelőre – a korlátozásoknak eleget téve
– szabadtéren – tudtuk meg Kacsó End-
rétől, a szakosztály vezetőjétől. Ennyi a
konkrétum, hiszen minden egyéb részlet
egyelőre homályba vész. A szövetség
nem tudja, hogy mikor és milyen körül-
mények között rendezhető meg az új baj-
noki idény, így egyelőre addig halasztják
a klubok idény előtti szokásos gyűlését,
amelyen elhatározzák a következő évi ki-
írás koordinátáit, amíg a járványhelyzet
és a hatósági intézkedések lehetővé nem
teszik a sportesemények teremben való
megszervezését. De nem lehet tudni azt
sem, hogy a súlyos anyagi gondokkal
küszködő CSM milyen feltételeket tud
biztosítani a csapat számára.

Kacsó Endre szerint azonban az sem-
miképpen sem tevődik fel, hogy teljesen
megszűnjön az alakulat, hanem alkal-
mazkodnak a körülményekhez. Legrosz-
szabb esetben az ifjúságiak továbbra is
rendelkezésre állnak, ám úgy vélte, azok
a játékosok, akik tavaly is szerepeltek a
csapatban, továbbra is játszani fognak,
vállalva azt, hogy
újabb áldozati
idény következik,
a feljutás célkitű-
zése nélkül. 

A szakosztály-
vezető azonban
töretlenül opti-
mista, és még
mindig remény-
kedik abban,
hogy sikerül
olyan anyagi hát-
teret biztosítani,
amely lehetősé-
get biztosít a
keret kiegészíté-

sére, és a sokszoros bajnok marosvásár-
helyi teremlabdarúgás (noha a csődbe ju-
tott City’us, és nem a jelenlegi CSM
révén) ismét az élvonalban szerepelhet a
közeljövőben.

Addig is azonban a Román Labda-
rúgó-szöveteség fegyelmi bizottsága
újabb szankciókat hozott a klub ellen az
egykori játékosok iránti tartozása miatt.
A Küsmödi Tamással és Iszlai Richard-
dal szembeni adósságok miatt 2-2 bünte-
tőpont levonásával sújtották a csapatot,
és augusztus 5-éig adtak határidőt az
adósság kiegyenlítésére. Ha ezt megte-
szik, akkor elkerülhetik az újabb pontle-
vonásokat. Szőcs László ügye esetében
1500 lej bírsággal tartozik a klub, és au-
gusztus 18. a tartozás kifizetésének ha-
tárideje. 

A pontlevonások kapcsán az az érde-
kes, hogy a fegyelmi bizottság ezeknek a
hatályát a július 4-18. közötti időszakra
állapítja meg, egy olyan periódusra, ami-
kor nem zajlik bajnokság, így a gya-
korlatban nincs miből levonni a büntető-
pontokat.

A tartozásokat ki fogják fizetni – vélte
Kacsó  –, mert szerinte nem nagy össze-
gekről van szó.

Bálint Zsombor

Végső esetben az ifikkel játszanak tovább, mint tették a legutóbbi idényben is
Fotó: Nagy Tibor

Érzett erőt a folytatáshoz, de a szervezete jelzett: ideje befe-
jezni          Fotó: TFI

Bese Barnabás négy év után távozik a Le Havre-ból
A magyar labdarúgó-válogatottnál is számí-

tásba vett Bese Barnabás négy év után elhagyja
francia klubcsapatát. 

Pataky Tibor, a játékos ügyeit intéző CMG
menedzseriroda egyik igazgatója az M1 aktuális
csatornának a koronavírus-járvány átigazolási
ügyekre kifejtett hatásáról azt mondta: az új iga-
zolásokkal kapcsolatban a klubok még nem na-
gyon kezdtek el tervezni a következő szezonra,
a piac nem indult el igazán, kicsit lelassultak a
folyamatok.

A 2016 óta a franciaországi Le Havre-ban lé-
gióskodó Besének június végén lejárt a szerző-

dése a jelenleg másodosztályú gárdánál. A vé-
dőről a menedzser azt mondta: klubjánál már be-
jelentették, hogy mindenképpen távozik, de
elképzelhetőnek tartja, hogy Franciaországban
marad.

„Szeretne még egy lépéssel feljebb lépni a
nemzetközi futballban, szeretne még fejlődni, de
ő is természetesen mindent úgy szeretne, hogy
az a válogatott érdekeinek is megfeleljen” – nyi-
latkozta. Hozzátette: sok ajánlat és sok megke-
resés érkezett, amelyhez annyit fűzött, hogy a
26 éves Bese mindenképpen a „jelentősebb fut-
ballkultúrák egyikében” szeretne futballozni.
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Nem lesz élvonalbeli marosvá-
sárhelyi kosárlabdacsapat a 2020-
2021-es bajnoki idényben, sem a
férfiaknál, sem a nőknél. Eddig még
volt halvány remény arra, hogy leg-
alább a női csapat folytathatja az él-
vonalban, a napokban azonban a
sportági szövetség közzétette a be-
iratkozott klubok névsorát.

A férfi Nemzeti Ligába 15 csapat
iratkozott be a 16 jogosult közül, a
tavalyi mezőnyből mindössze a má-
ramarosszigeti klub nem vállalta az
indulást. Az északi határszélen ta-
lálható városban most arra összpon-
tosítanak, hogy felújítsák a
sportcsarnokot, eddig ugyanis egy
iskolai sportteremben, mostoha kö-
rülmények között játszották hazai
mérkőzéseiket. Ez viszont azt is je-
lenti, hogy ott lesz a rajtnál a Csík-
szeredai VSK, amely egy adott
pillanatban szintén a visszalépést
fontolgatta, azóta azonban jobb be-
látásra tért. Mint tudjuk, a férfiaknál
marosvásárhelyi csapatnak az idén
nem volt nevezési joga az élvo-
nalba, vélhetően az 1. ligában lesz
képviselete a városnak. Indulhat a
CSM és a CSU Medicina, mind-
kettő vagy egyik sem, ez egyelőre
nem tisztázódott.

A női bajnokságba hét csapat je-
lentkezett: a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC, a Szatmárnémeti CSM,
az Aradi ICIM, a Kolozsvári U, a
Brassói Olimpia, a Bukaresti Agro-

nomia, valamint a CSM Târgoviște.
Utóbbi azonban egyelőre felfüg-
gesztés alatt áll, miután a szövetség
10 ezer eurós büntetést fizetett mi-
atta a FIBA-nak, és a nevezését
csak az összeg visszatérítése, illetve
a büntetéshez vezető anyagi termé-
szetű nemzetközi konfliktus megol-
dása esetében fogadják el. Azonban
Târgoviște kivételével is van hat
csapat, márpedig a szövetség ezt a
számot állapította meg minimum-
ként, így – tartalmazza a közlemény
– a többi klub az 1. ligában való
részvételre jogosult. Közöttük a
Marosvásárhelyi Sirius is, amely-
nek a menedzsere, Kiss István el-

mondta, egyre kevesebb esélyt lát
arra, hogy részt vegyenek az új
idényben a bajnokságban. Ha sike-
rül is megszerezni a részvételhez
szükséges pénzt, az azonban már
biztos a jelen állás szerint, hogy a
Sirius csak az 1. ligában szerepel-
het. Márpedig ez a 22-es csapdája,
hiszen egy potenciális szponzort is
elriaszthat, ha nem egy élvonalbeli
csapatot kell támogatnia, a másod-
osztály kevésbé vonzó a számára.
Egy hét múlva talán már többet
lehet tudni arról, hogy a Sirius mire
számíthat az új idényben – vélte
Kiss István, aki még nem mondott
le végleg a bajnoki részvételről.

Már biztos: nem lesz marosvásárhelyi kosárlabda az élvonalban

Tízről tizenháromra nőtt a 2020-
ra tervezett versenyek száma, mi-
után a Forma–1 pénteken ismertette
az Orosz Nagydíjat követő októberi
menetrendet. Három európai hely-
színnel bővült a program: Németor-
szág, Portugália és egy harmadik
versennyel Olaszország lesz a szá-
guldó cirkusz célállomása október-
ben, adta hírül az M4 Sport.

Szocsi után egy üres hétvégét kö-
vetően október 11-én a Nürburg-
ringre látogat az F1. A legutóbb
2013-ban nagydíjat rendező pálya
azok után került a képbe, hogy a so-
rozat Hockenheimmel nem tudott
megállapodni. Az év 11. versenye
nem Német Nagydíj néven fut majd,
hanem Eifel Nagydíjként, utalva a
pályát övező Eifel-hegységre.

Németországból egy hét szünet
után, október 23-a és 25-e között
Portugáliába utaznak a csapatok. A
2008-ba átadott portimaói Algarve-
versenypálya most először rendez-
het F1-es versenyt. Az 1996-os
estorili után ez lesz az első Portugál
Nagydíj.

A déli államból aztán azonnal
Olaszország felé veszi az irányt a
királykategória, ahol Monza és Mu-
gello szeptemberi versenye után no-
vember 1-jén Imola rendezi a
harmadik idei olasz versenyt –

utóbbi pályához hasonlóan a tarto-
mányról elnevezve, Emilia-Ro-
magna Nagydíja néven. Imola
legutóbb 2006-ban fogadta az F1-
et, akkor még San Marinó-i Nagyíj-
ként.

A most 13 versenyesre bővített
naptár programját ezzel november
elejéig rögzítette az F1. A három új
európai futammal a sorozat az ame-
rikai kontinens versenyeit helyette-
síti, amelyeknek törlését a mostani
közleményben erősítették meg. „A
COVID–19-járvány képlékenysége,
a helyi korlátozások és a közössé-
gek, valamint a kollégáink bizton-
ságának megőrzése miatt nem lesz

mód Brazíliában, az USA-ban, Me-
xikóban és Kanadában versenyezni
ebben a szezonban” – írták.

Ezzel 11-re nőtt az eredeti prog-
ramból törölt nagydíjak száma. Ko-
rábban Ausztráliát, Monacót,
Franciaországot, Hollandiát, Azer-
bajdzsánt, Szingapúrt és Japánt fúj-
ták le.

Az F1 ismét megerősítette, hogy
szezonját 15-18 versenyesre ter-
vezi, a lezárása  pedig decemberben
a Közel-Keleten esedékes. Bahrein
és Abu-Dzabi helye így biztosnak
tűnik, az eredeti programból pedig
már csak a Kínai és a Vietnámi
Nagydíj sorsa van függőben.

Három új helyszínt jelentett be a Forma–1

Bálint Zsombor

Tokió 2020: Bemutatták az új
magyar szurkolói márkát, 

a „Magyarock”-at
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) vezetői pénteken bemutatták

a sajtónak az új magyar szurkolói márkát, a „Magyarock”-at, amellyel
az együvé tartozást szeretnék kifejezni, és a 16-35 éves korosztályt igye-
keznek megcélozni.

A MOB elnöke emlékeztetett rá, hogy az eredeti tervek szerint ezen
a napon kezdődött volna a tokiói nyári olimpia, amelyet a koronavírus-
járvány miatt egy évvel el kellett halasztani. „Ez a nap így nem túl
örömteli, mi azonban évek múlva is szeretnénk jó érzésekkel vissza-
gondolni 2020. július 24-ére, ezért időzítettük mára a Magyarock szur-
kolói márka bemutatását” – indokolta Kulcsár Krisztián az
időpontválasztást, majd hozzátette, azt szeretnék elérni, hogy a magyar
emberek érezzék magukénak, és érzelmileg támogassák a magyar olim-
piai csapatot. 

A MOB főtitkára, Vékássy Bálint elmondta, a korábbi olimpiákon
irigykedve látta, hogy más nemzetek képviselőit milyen könnyű azo-
nosítani, példaként a gall kakasos franciákat, a narancssárgába öltözött
hollandokat és a juharleveles kanadaiakat említette. „A riói olimpián a
magyar szurkolók a világoszöld pólójukkal már kiviláglottak a tömeg-
ből – fűzte hozzá, utalva arra, hogy a jövőben is ezzel a színnel szeret-
nék a magyarokat azonosítani.  – Nem tudunk a sportnál jobb dolgot
mondani, amivel a magyarok együvé tartozását ki lehetne fejezni, azt,
hogy párt- és klubpreferenciák nélkül a magyar sportolók sikeréért szur-
kolnak” – jelentette ki a főtitkár, aki ezzel magyarázta, miért a „Mi va-
gyunk” lett az új brand szlogenje. Hozzátette, az új márkával nemcsak
azokat célozzák meg, akik a sportrajongók táborába tartoznak, ezért az
online térben – honlappal, Facebook-, Instagram- és YouTube-megje-
lenéssel – indították el kampányukat.

A szurkolói ruházatot ősszel kezdik el árulni.

Bemutatták a formaruhákat
Bemutatták a román küldöttség formaruháját, amelyet az ország

sportolói a tokiói ötkarikás játékokon viselnek majd. Az öltözeti cik-
keket éppen azon a napon ölthette magára 14 olimpikon, amikor meg
kellett volna kezdődnie a járvány miatt egy évvel elhalasztott olim-
piának. Az izvorani-i edzőtáborban tartott rendezvényen több magas
rangú sportvezető és hivatalosság volt jelen. A járvány miatt szabad-
téren tartott ünnepségen tiszteletét tette Japán bukaresti nagykövete,
Hitosi Noda is. 

A bemutatón elsősorban a Bukarestben élő sportolók öltöztek be
azokba a melegítőkbe és mezekbe, amelyeket Tokióban is hordani
fognak.

A riói formaruhabotrányt követően, amikor szó szerint lebomlott
a varrás a román küldöttség tagjai által hordott ruházaton, leváltak a
hanyagul felvarrt betűk és megkülönböztető jelek, az idén a nemzet-
közi hírnévnek örvendő Peak sportruházati céget bízták meg a fel-
szerelés elkészítésével. Kivételt a labdarúgó-válogatott képvisel,
amely 56 év után jutott ki ismét olimpiai tornára, és amelynek a Joma
szállítja a felszerelést.

Mint ismert, a tokiói olimpiát a járvány miatt egy évvel elhalasz-
tották, az új időpont 2021. július 23. – augusztus 8. (bálint)

Sánta Szabolcs Kolozsvárra igazolt
A Kolozsvári U-BT-nél folytatja a marosvásárhelyi kosárlabda ne-

veltje, Sánta Szabolcs. A játékos – akkor még fiatal tehetségként – már
szerepelt a kolozsvári csapatban a 2009-2012 közötti időszakban, Ma-
rosvásárhelyen a Matos KK utolsó éveiben és a CSM első idényében
meghatározó játékos volt, egyben a csapat kapitánya. Az előző idényt,
miután a CSM-nél végleg elfogyott a pénz, a BCMU Pitești csapatában
töltötte.

Tekintve, hogy Kolozsvár az egyik bajnokjelölt csapat, és a nemzet-
közi kupaporondon is érdekelt, Sánta érkezése kisebb meglepetés, a hírt
kommentáló kolozsvári szurkolók szerint azonban csupán másodvona-
las játékosnak szánják a klubnál, hogy kiváltsa néhány percre a külföldi
beállósokat, Stipanovićot és Zganecet. Tény, hogy Sánta abban a korban
van, amikor már kevésbé érdeklik a pályán töltött percek, annál inkább
a szerződés anyagi von-
zata, hiszen a marosvá-
sárhelyi klubok a mai
napig nem fizették ki
minden tartozásukat
neki, és a pályafutása
végén meg kell ragad-
jon minden lehetőséget
a pénzkeresésre.

Sánta Szabolcs mel-
lett még három román
állampolgárságú játé-
kosa van a kolozsvári
csapatnak: Kuti Nán-
dor, Ștefan Grasu és
Vida Dávid. A szabá-
lyok szerint egy bel-
földi játékosnak
folyamatosan a pályán
kell lennie (az első két
negyedben ennek U23-
as korosztályúnak kell
lennie), míg a kupában
két belföldi (az egyik
U23-as) szerepeltetése
kötelező.

Jó esetben is csak másodosztályos küzdelmeket láthatunk majd a következő szezonban. Fotó:
Nagy Tibor

Sánta Szabolcs dobását Ousmane Barro próbálja megaka-
dályozni a Maros KK – Kolozsvári U-BT mérkőzésen
(69:82), a 2016–2017-es évad 3. fordulójában. Fotó: Nagy
Tibor

A 2006-os imolai futam rajtja. Fotó: XPB

Fotó: COSR

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, Kulcsár Krisztián (b) és a MOB főtitikára, 
Vékássy Bálint az új magyar szurkolói márka, a Magyarock bemutatóján. 

Fotó: MTI/Illyés Tibor
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. július 24-én kelt

357. számú rendelet
a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint a 55/2020. sz. törvény előírásaira, amely a COVID–19-világjárvány hatásainak megelőzését és le-
küzdését célzó intézkedésekről rendelkezik, továbbá a 394/2020. sz. kormányhatározattal bevezetett veszélyhelyzetre, amelyet módosításokkal és ki-
egészítésekkel a 2020. május 20-i 5. sz. román parlamenti határozat engedélyezett, és amely a COVID–19-járvány hatásainak megelőzését és leküzdését
célozza, és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó intézkedésekről rendelkezik, 
mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják, hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon,
az előírt egészségügyi szabályok betartásával,
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, 179. cikkelye, alátámasztva a 134.
cikkely (1) bekezdésének a) pontjával és a 135. cikkellyel, valamint a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1): Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre 2020. július 30-án 13.00 órára, a közigazgatási palota nagy gyűléster-
mébe.
(2) A soros ülés napirendtervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.
3. cikkely: Jelen rendeletet közlik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei
Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

Péter Ferenc Ellenjegyzi
ELNÖK Paul Cosma

FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2020. 07. 24-i 357. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács július 30-i soros ülésének 
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Maros megye 2020. évi általános költségvetésének kiigazításáról; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet a Maros megye 2020. június 30-i, konszolidált általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. 2019. 12. 31-i pénzügyi kimutatásának jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyásáról egyes megyei érdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, kivi-
telezésében és finanszírozásában;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a Marosvásárhely, 1918. December 1. út 26-28. sz., illetve a Gheorghe Marinescu utca 50. sz. és a Dicsőszentmárton, Victor Babeş
utca 2. sz. alatti ingatlanokban található, magánorvosi rendelőknek koncesszióba adott helyiségek jutalékának jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely, Városháza utca 2. sz. alatti ingatlant érintő intézkedések meghatározásáról; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Klinikai Kórház ügykezelésében levő, Maros megye köztulajdonához tartozó
ingatlan egyes helyiségeinek bérbeadásához szükséges intézkedések meghatározásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház által megvalósítandó, Az F épülettömb külső lépcsőjének felújítása elnevezésű
beruházás kivitelezésének jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában levő egyes ingatlanok azonosító elemeinek aktualizálásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó, a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. területén található egyes földterületek bér-
beadásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában levő, Marosoroszfalu község, Sebespatak falu belterületén található, a DJ154A megyei út 22+609-
23+009 km közötti szakaszának a Maros Megyei Tanács ügyintézéséből Marosoroszfalu község helyi tanácsának ügyintézésébe való ideiglenes átutalásáról
a megyei úthoz tartozó földterülettel együtt;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 59/2016. 04. 21. sz. határozatának módosításáról és kiegészítéséről, amely a Maros megyei települések köz-
tisztasági szolgáltatásainak szabályzatára vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
13. Határozattervezet a kerelőszentpáli övezeti ökológiai tárolóban a hulladék tárolására vonatkozó intézkedések meghatározásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 7/2019. sz. határozata 2. mellékletének módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács szakapparátusának
szervezésére vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
15. Határozattervezet az építkezési engedély gyorsított eljárással történő, és az egyedi beleegyezés kibocsátását illető törvényes előírások alkalmazására
vonatkozó egyes intézkedések meghatározásáról;

Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

16. Határozattervezet a romániai iskolák programja 2020–2021. tanévi lebonyolításában való szerepvállalásról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

17. Határozattervezet a Tűzoltószertár építése – megvalósíthatósági tanulmány szakasz beruházás műszaki-gazdaság dokumentációjának és a műszaki-
gazdasági mutatók jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

18. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK 



ADÁSVÉTEL

ELADÓK: régi bútorok, ruhásszek-
rény, tévéasztal, asztal székekkel,
egyszemélyes és kétszemélyes
ágyak, asztali kályha, fotelek, hűtő-
szekrény, festmények. Érdeklődni a
0741-196-253-as telefonszámon.
(8230-I)

MINDENFÉLE

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen
cseréppel, cserépforgatást, kültéri és
beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737-
660. (7953)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8090-I)

VÁLLALUNK udvartakarítást, garázs-
takarítást, összegyűjtjük az ócskavasat,
kábeleket, autóakkumulátorokat. Tel.
0743-512-168. (8200)

NYUGDÍJASOKNAK 15% kedvez-
ménnyel vállalunk festést, padlócsempe-
lerakást, kerítésfestést és különféle
javításokat. Tel. 0747-816-052. (8200)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk július
27-én a havadi születésű
ADORJÁNI ILONÁRA halálá-
nak 8. évfordulóján. Nyugodj
békében! Számunkra örökké
élni fogsz. Szerettei. (p.-I)

A múlt rejt, de a szív nem
felejt. Bennem él egy arc s egy
végtelen szeretet, amit tőlem
soha senki el nem vehet.
Szomorú szívvel emlékezünk
július 27-én drága jó édes-
anyámra, LUPU ROZÁLIÁRA
szül. Kádár, az Imatex volt
dolgozójára halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékeznek szerettei. (8213)

Szomorúan emlékezünk 2019.
július 26-ára, amikor a
nyárádszeredai id. NOVÁK
TIBOR szerető szíve meg-
szűnt dobogni. Minden nap
érezzük hiányát, nyugalma
legyen csendes. Emlékét
mindig őrizni fogjuk. Felesége
és két gyermeke. (p.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
július 27-én a szeretett 
édesanyára, nagymamára,
ADORJÁNI ILONÁRA halálá-
nak 8. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (8203-I)

Egy gyertya lángja lobban a
szélben, így emlékezünk rád
minden évben.
Szomorúan emlékezünk és
emlékeztetünk a torboszlói
születésű néhai MAGYARI
ALBERT volt marosvásárhelyi
lakosra halálának 2.
évfordulóján.
„Ha lelkünkben lehull egy
csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.”
(Wass Albert)
Nyugodjon csendesen!
Szerettei. (8205-I)

Az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben megmarad
emléked és a szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk július
27-én a nyárádmagyarósi
CSEGZI JENŐRE halálának
13. évfordulóján. Testvérei és
családjuk, valamint a Cseh
család. (8229-I)

Elmúlt négy év nélküled, azóta
a mennyben folytatod életed.
Onnan figyelsz, onnan
vigyázol ránk, mi mindennap
szeretettel gondolunk rád.
Fájó szívvel emlékezünk július
26-án a maroskeresztúri
születésű CSIKI DÉNESRE
halálának 4. évfordulóján.
Felesége, lánya, veje, imádott
unokája, Yvett. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Nyugodjál békében, drága
tata! (8183)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
testvér, a marosjárai születésű,
marosvásárhelyi lakos,

ÖLVEDI DOMOKOS
a volt MIU Iskolaközpont 

oktatómestere 
türelemmel  viselt szenvedés
után életének 89. évében megpi-
hent.
Temetése 27-én 14 órakor  lesz a
marosvásárhelyi református te-
mető cinterméből. 
Búcsúzik tőle szerető fia, menye,
unokái, testvérei, rokonai, isme-
rősei.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Új idők, új programok! 
Az Outward Bound Romania nappali tábort hirdet idén nyárára.
A természetben eltöltött idő nagymértékű igényét a koronavírus-

megelőzési szabványok alapján tervezett programok által biztosítják. 
Helyszín: Május 1. utca, Szováta.
Periódus: 2020. augusztus 3-7. 
Célcsoportok:
Első lépések a természetben: 7-10 év közöttieknek.
Temészetre hangolva: 11-13 év közöttieknek és 14-16 év közöttiek-

nek.
Hozzájárulás: 500 lej/fő – utaztatás nélkül.
550 lej/fő – utaztatással (Marosvásárhelyről).
* Nappali tábor (ötnapos program hétfőtől péntekig, mindennap

9:00 és 17:00 óra között).
Programkoordinátor:
BARABÁS TÜNDE.

Tel: 0365-407-673, mobil: 0769-224-290,
e-mail: info@outwardbound.ro

Chicagóban két Kolumbusz-
szobrot távolítottak el pén-
tekre virradóra – jelentette
aThe New York Times című
lap.

„A szobrok eltávolítása azok-
nak a fekete és őslakos aktivisták-
nak köszönhető, akik ismerik
Kolumbusz igazi történetét és
annak jelentéstartalmát” – idézte a
The Chicago Sun-Times című
helyi lap az egyik helybéli lakó
véleményét a város olasz negyedé-
nek egyik parkjában álló szobor-
ról. Mindkét eltávolított szobor
egyébként egy parkban állt, és a
polgármester utasítására távolítot-
ták el azokat. 

Lori Lightfoot, a város demok-
rata párti polgármestere közle-
ményt adott ki a szobrok
eltávolításáról, amely – mint fo-
galmazott – „átmeneti időre” tör-
tént. Lightfoot szerint ez „válasz a
rendőrök és a tüntetők számára
egyaránt veszélyessé vált de-
monstrációkra, valamint arra,
hogy a Grant parkban álló szobrot

magánszemélyek akarták eltávolí-
tani rendkívül veszélyes módon”. 

Lightfoot még hozzátette, hogy
a közbiztonság érdekében a rend-
fenntartó erőket most oda kell
összpontosítani, ahol a városban a
legnagyobb szükség van rájuk.

Az elkövetkező napokban a vá-
rosvezetés bejelenti majd, hogy mi
lesz a Chicagóban található többi
szoborral, emlékművel, falfest-
ménnyel. A polgármester „nyilvá-
nos párbeszédet” szeretne arról,
„hogyan méltassák a város törté-
netét és sokszínűségét”.  

A szobrok eltávolításáról szóló
polgármesteri döntést ugyanakkor
sokan bírálják is. A The New York
Times az egyik rendőri szervezetet
idézte, amely szerint Lori Light-
foot „meghajolt az anarchisták tör-
vénytelensége előtt”. A szervezet
vezetője, John Catanzara a múlt
héten levelet írt Donald Trump
amerikai elnöknek, hogy segítsé-
gét kérje a városban eluralkodott
erőszakos bűnözés féken tartásá-
hoz. (MTI)

Chicagóban két Kolumbusz-
szobrot távolítottak el
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Viselj maszkot,
mert

megmentheti
az életed!

Vigyázz arra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd a füledre.

• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.

• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füled-
ről.

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

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

• csupán a szájadat vagy az or-
rodat takard el.

• maradjon rés a maszk és az
arcod között.

• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.

• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.

• érintsd meg a maszk belső
felét.

• távolítsd el a maszkot, ami-
kor beszélsz valakivel.

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viselj maszkot,
mutasd meg,

hogy felelősség-
teljes ember

vagy!

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

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


