
Festőművészekről elnevezett palacsintakülönlegességek, va-
lódi főzött fagylalt, alkoholos és alkoholmentes hűsítő kok-
télok és kellemes zene várta a kikapcsolódni vágyókat a hét
végén Marosvásárhely új bevásárlóközpontja, a Shopping
City teraszán. 

A Kelet- és Közép-Európa legnagyobb ingatlanbefektetőjének számító
NEPI Rockcastle júliusban megnyitott létesítményében a koronavírus-
járvány okozta stressz enyhítésére szervezték meg – a járványügyi sza-
bályok, egyebek mellett az előírt távolság betartásával – a múlt hét
csütörtökétől ma estig tartó (augusztus 10-én záruló) lazítás 
fesztiválját.
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Nagy Székely Ildikó 

Kötelező lett 
a maszkviselés
Pénteken ülésezett a prefektúrán a
megyei katasztrófavédelmi bizottság,
amely a járványügyi helyzetet figye-
lembe véve arról döntött, kötelezővé
teszi az orrot és a szájat fedő védő-
maszkok viselését a köztereken. Az
intézkedés szombaton 0 órától lépett
érvénybe – áll a prefektúra közlemé-
nyében.
____________2.
Átépül 
a gálfalvi iskola
Nagy munkálatok zajlanak a nyárád-
gálfalvi Szentiváni Mihály Általános Is-
kola épületén, és tervek a szerint a
következő évben már európai színvo-
nalú intézményben tanulhatnak a köz-
ség gyerekei.
____________5.
Árak
Egyáltalán nem elhanyagolandó té-
nyező az, hogy mi mennyibe kerül. Az
egyetemisták nagy többsége nem
rendelkezik önálló jövedelemmel, és
azok sem teljesen önfenntartók, akik
az egyetem mellett dolgoznak. Így el-
sősorban a szülők pénzéből élnek. 
____________6.(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Mit ér két 
negatív teszteredmény?

Bár nem könnyű teljesíteni, sokan hiszik valóságosnak azt a sza-
bályt, miszerint nem szükséges karanténba vonulnia annak a magyar
állampolgárnak, aki a Magyarországra történő belépést megelőző
öt napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal
elvégzett SARS-CoV-2-teszt eredményét tartalmazó – magyar vagy
angol nyelvű –, az egészségügyi szabályoknak megfelelő okirattal
igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a vírus nem volt kimutató a
szervezetében. 

Ennek ellenére nem egy olyan kettős (magyar és román) állam-
polgárságú szellemi munkát végző személyre várt barátságtalan fo-
gadtatás, akinek július végén munkavégzés érdekében néhány napra
Magyarországra kellett utazniuk, és a Bors–Biharkeresztes vagy a
nagylaki határállomáson szerette volna átlépni a határt. Vegyük az
első példát: a rövid idő miatt a kettős állampolgárságú, Kolozsváron
élő kiutazónak nagy nehézségek árán sikerült időpontot szereznie
valamelyik magánlaboratóriumnál, és elvégeztetni a két tesztet. A
közel nyolcszáz lejes költség egy értelmiségi munkakörben dolgozó
személy számára, aki a járvány idején meg sem kapta a teljes fizeté-
sét, igen nagy pénzügyi megterhelést jelentett. De vállalta, hogy a
magyar munkaadónak tett ígéretét betartsa. A két negatív 

(Folytatás a 3. oldalon)

Bodolai Gyöngyi 

Lazítás a Shopping City teraszán

Fesztiválhangulat járvány idején



Autótúra oldtimerekkel
Az európai oldtimer autók fesztiválja keretében a hét
végén, augusztus 15-én, szombaton és 16-án, vasár-
nap kastélytúrát szerveznek. Az érdekeltek 10-éig irat-
kozhatnak fel. A találkozó a gernyeszegi Teleki-kastély
udvarán lesz augusztus 15-én. 16-án innen indulnak tú-
rára a régi autókkal, megállnak a marosszentgyörgyi
Máriafi-kastélynál, a nagyernyei Bálintitt-kastélynál, a
sáromberki Teleki-kastélynál, felkeresik a vajdaszenti-
ványi Zichy-kastélyt és az abafájai Huszár-kastély rom-
jait, majd a marosvécsi kastélynál tett látogatás után
visszatérnek Gernyeszegre.

Kevesebb repülőjárat Budapestre
Augusztus 3-ától, hétfőtől csak heti háromszor indít já-
ratot Marosvásárhely és Budapest között a WizzAir lé-
gitársaság. Eddig napi rendszerességgel lehetett a
magyar fővárosba repülni a Transilvania repülőtérről. A
járatszám csökkentését a koronavírus-járvány miatt je-
lentősen megcsappant utaslétszám indokolta. Augusz-
tus 13-ától újraindulnak a törökországi charterjáratok.
Heti egy alkalommal lehet majd Antalyába repülni, a gé-

peken csak az előre lefoglalt turisztikai csomagok tulaj-
donosai utazhatnak.

Szükség van véradókra
A megyei kórházakban újraindultak a sebészeti beavat-
kozások, a járvány idején azonban jelentősen lecsök-
kent a vérkészítmények száma. Ezért a
marosvásárhelyi regionális vértranszfúziós központ arra
kéri az egészséges személyeket, menjenek vért adni,
hogy a sebészeti beavatkozásokhoz szükséges vér-
készlet folyamatosan biztosítva legyen. A vérközpont-
ban hétfőtől péntekig naponta 7.30 – 13 óra között
óvintézkedések közepette fogadják a véradókat.

Ötezer fölötti munkanélküli 
a megyében

Júniusban a Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség nyilvántartásában 5520 munkanélküli sze-
repelt, ebből 2580 nő. A nyilvántartott munkanélküliek
közül 1625 részesült munkanélküli-segélyben, 3895
nem részesült juttatásban. A munkanélküliek közül 4083
vidéki, 1437 városi környezetben él – tájékoztatott az
ügynökség.

Pénteken ülésezett a prefektúrán a megyei ka-
tasztrófavédelmi bizottság, amely a járványügyi
helyzetet figyelembe véve arról döntött, kötele-
zővé teszi az orrot és a szájat fedő védőmaszkok
viselését a köztereken. Az intézkedés szombaton
0 órától lépett érvénybe – áll a prefektúra közle-
ményében.

Eszerint a maszkok viselése kötelező lesz az állandó
vagy ideiglenes piacokon és vásárokon, a szolgáltató léte-
sítményekben, beleértve a közintézményeket és a magán-
cégeket is, az autóbusz-megállókban és -állomásokon és az
idegenforgalmi létesítményekben. Szintén kötelező lesz a
maszkok viselése a nyilvános rendezvényeken. Maszkot

lesz kötelező viselni a sétányokon és a sűrű forgalmú gya-
logjárdákon is, ezeket a helyi hatóságoknak megfelelően
ki kell jelezniük, valamint tájékoztatniuk kell a lakosságot.
A maszk viselése nem kötelező az 5 év alatti gyerekek szá-
mára.

Továbbá a veszélyhelyzet idején a kenyeret és pékárut
forgalmazó boltokban az árut előre kell csomagolni, ahol
pedig ez nem lehetséges, bővíteni kell a személyzetet olyan
módon, hogy az árukezelést és a pénzkezelést külön sze-
mélyek végezzék. 

A kenyér és pékáru szállítására használt ládákat minden
használat után fertőtleníteni kell – áll még a közlemény-
ben.

IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő
Hőmérséklet:
max. 29 0C
min. 13 0C

10., hétfő
A Nap kel 

6 óra 15 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 39 perckor. 
Az év 223. napja, 

hátravan 143 nap.

Elbontják a ravai hidat
Gyulakuta önkormányzata ma, augusztus 10-én elkezdi
bontani a Havadtő és Rava közötti 46-os községi úton a
Kis-Küküllő régi fahídját. Felhívják az érdekeltek figyelmét,
hogy a következő időszakban Ravát csak Gyulakuta–Bor-
dos irányából lehet megközelíteni a bekötőúton. Köszönik
az érintettek megértését.

Folytatódik a lomtalanítás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében
augusztus 18-ig zajlik a megyeszékhelyen a nagytakarítás,
amely során elszállítják a háztartásoknál fölöslegessé vált
tárgyakat, kacatot. Augusztus 10-én, hétfőn az 1848 út –
páros számok, Csukás, Csalhó, Citromfű, Kaptatós, Cse-
resznyés, Dévai, Slatina, Csíki, Vöröstoronyi, Keskeny,
Széchenyi István, Malomkő, C. Dobrogeanu Gherea, Kö-
vesdomb utca lesz soron; augusztus 11-én, kedden: az
1848 út – páratlan számok, Koós Ferenc, Godján, Petru
Dobra, Ion Buteanu, Surján, Szucsáva, Páring, Magura,
Legelő utca; augusztus 12-én, szerdán az Árvácska, Nár-
cisz, Mimóza, Bábolna, Borona, Ibolya, Vető, Kertész, T.
Vladimirescu – a Dózsa György úttól a Budai Nagy Antal
utcáig tartó szakasz, Liliom, Agyag, Petrilla, Predeal, Budai
Nagy Antal, Dâmboviţa, Sas, Bucsecs, Zernyest, Hársfa,
Alkony, Nyárád utcából szállítják el a fölöslegessé vált tár-
gyakat, limlomot.

A megyei kórházban is végeznek 
koronavírustesztet

Augusztus 3-ától, hétfőtől a Maros Megyei Klinikai Kórház
orvosi szolgáltatásai a SARS-Cov2 vírusfertőzés RT-PCR-
kimutatási tesztjével bővültek. Az intézménynek napi tíz
teszt elvégzésére van kapacitása. A kórház orvosi elem-
zéseket végző laboratóriumában zajló teszteléshez előze-
tes időpont-egyeztetés szükséges. A vizsgálat ára 350 lej.
Előjegyzésért hétfőtől péntekig 7.30–8.30 óra között a
0365-882-609 telefonszám hívható. A teszteredményeket
igény szerint román vagy angol nyelven állítják ki – tájékoz-
tatott közleményben a megyei klinikai kórház sajtóosztálya.

Újabb rövid terápiás program
A júliusi programra való túljelentkezés miatt a Bonus Pas-
tor 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 társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Az alkalom
jó lehetőséget nyújt az egyéni és a kapcsolati gyógyulásra.
Jelentkezni, további részletek felől Marosvásárhelyen és
környékén élők az alábbi telefonszámon érdeklődhetnek:
0743-039-255 (Adorján Éva).

Csalót kaptak el 
a rendőrök Szászrégenben

Szászrégenben gázvezeték-ellenőrzőnek adta ki magát
egy férfi, és egy 90 éves asszonytól 750 lejt kért a szolgál-
tatásért cserébe. Augusztus 5-én, a panasz bejelentését
közvetően rövid időn belül elfogták a 35 éves csalót, akinél
a pénzösszeg egy részét, 360 lejt még megtaláltak. Az
ügyészség csalás bűntette miatt vizsgálja az ügyet.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma LŐRINC, 
holnap ZSUZSANNA
és TIBORC napja.

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

Ingyenes ivartalanítás Nagyernyében
Augusztus 15-én, szombaton 9 órától Nagyernyében, a

községgazdálkodási épületben – Rendelő utca, saroképület
– kutyák és macskák ingyenes ivartalanítására kerül sor. A
Robin Hood Egyesület által támogatott ivartalanítási kam-

pány célja az állatok nem kívánt vemhességének megelő-
zése és a kidobott kölyökállatok számának csökkentése. A
beavatkozásokat előzetes programálás alapján végzik. Be-
jelentkezni a 0740-806-184-es telefonszámon lehet.
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16, 25, 35, 5, 42 + 16 NOROC PLUS: 3 0 0 5 9 8

24, 31, 3, 26, 16, 20 SUPER NOROC:  0 1 2 8 2 8

29, 36, 13, 17, 27, 46 NOROC: 9 1 3 3 1 1 5

Fotó: Nagy Tibor

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

Kötelező lett a maszkviselés



Túl a hatvanezren 
a fertőzöttek száma

Mind szombaton, mind vasárnap ezernél jóval több
koronavírusos megbetegedést igazoltak az ország-
ban. A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) va-
sárnapi jelentése szerint 61.768-ra nőtt a fertőzöttek
száma. 30.119 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak,
6.371-en pedig tünetmentesek voltak, így ők tíz nap
után elhagyhatták a kórházat. Ez idáig 1.378.727 ko-
ronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániá-
ban. Ezek közül 13.353-at az elmúlt 24 órában
végeztek el, 8561-et az esetmeghatározás és az or-
vosi protokoll alapján, 4792-t pedig kérésre. Az elha-
lálozások száma a vasárnapi adatok szerint 2700-ra
nőtt az országban. (Agerpres)

Rafila szerint 
több lehet a haláleset

A következő időszakban nőni fog az intenzív terápiás
kezelésre szoruló koronavírusos betegek, valamint a
COVID-19-cel összefüggésbe hozható halálesetek
száma – véli a Román Mikrobiológiai Társaság el-
nöke. Alexandru Rafila a Digi televíziónak nyilatkozva
elmondta, lassú ütemben ugyan, de még mindig nő
az új megbetegedések száma. „Az elmúlt csaknem
két hétben több mint ezer új esetünk volt naponta, és
a megfertőződések nagy számának következménye-
ként egy bizonyos időszakon belül – amelyet most
nagyon megközelítettünk – növekedni fog az elhalá-
lozások és az intenzív terápiás kezelésre szorulók
száma” – tette hozzá. (Agerpres)

Románia 10 millió dózis 
vakcinát igényelt

Románia 10 millió dózist igényelt az Európai Uniótól
(EU) a koronavírus elleni, jelenleg fejlesztés alatt álló
vakcinából – jelentette be szombaton Nelu Tătaru
egészségügyi miniszter. „10 millió adagra vonatkozó
igénylést nyújtottunk be. Azt szeretnénk, hogy a la-
kosság legalább 50 százalékának jusson belőle. Majd
meglátjuk, hogy a kért mennyiségből mennyit kapunk
meg az EU révén” – magyarázta. A miniszter hozzá-
tette, első körben a fertőzésnek leginkább kitett kate-
góriákba tartozók, azaz az egészségügyi dolgozók,
az idősek és a kisgyerekek, valamint a krónikus be-
tegek kapják meg az oltást, amint az rendelkezésre
áll majd. (Agerpres)

Pártelnök lenne Teodorovici
Megpályázza a PSD elnöki tisztségét – jelentette be
pénteken Eugen Teodorovici. A volt pénzügyminiszter
közölte: hivatalosan is benyújtotta pályázatát a PSD
elnöki tisztségére. Mint mondta: abban bízik, hogy
verseny lesz, és nem egyetlen jelölt, akit esetleg
egyöntetű szavazattal választanak meg, mint a letűnt-
nek hitt időkben. Marcel Ciolacu ügyvivő elnök július
30-án jelentette be, hogy tisztújító kongresszust tar-
tanak, amelyre a tervek szerint augusztus 22-én kerül
sor. (Agerpres)

eredménnyel, Hargita megyei rendszámú gépkocsijával
magabiztosan ért a Bors–Biharkeresztes közti határál-
lomáshoz, ahol kellemetlen meglepetésben volt része. A
határrendész először is belekötött abba, hogy miért van
angolul a teszt eredménye, továbbá felvilágosította,
hogy a két teszt csak annyit ér, hogy áthaladjon Magyar-
országon. Majd faggatni kezdte, hogy miért utazik oda,
és ha dolgozni megy, hol van a munkaadótól az igazo-
lás, és még egyéb kifogásokkal folytatódott a kötekedés.
Miután az ellenséges és szabályszerűtlen fogadtatásban
részesült utas félreállt, hogy ne tartsa fel a háta mögött
szaporodó sort, és információt szeretett volna kérni va-
lamelyik konzulátustól, a határrendész egy idő után
odalépett hozzá, és kifaggatta, hogy mi célból megy Ma-
gyarországra, majd amikor megtudta, „jóindulattal”
azt mondta, hogy hisz neki, és átengedte. Kollégái a
nagylaki határállomáson ugyanígy jártak. 

A bosszantó történetek után felmerül kérdés, hogy a
szabályokat betartva útnak indulhatunk-e, vagy ki va-
gyunk téve kötekedő határrendészek kénye-kedvének?
Csak egyedi esetekről van-e szó, vagy másnak is ha-
sonló tapasztalatok nyomán ment el a kedve, hogy egy
elkezdett szellemi munkát befejezzen, beteg hozzátarto-
zóhoz, szülés előtt álló gyermekéhez utazzon a magyar
állampolgárságára büszke romániai illetőségű személy,
aki vállalja a két teszttel kapcsolatos utánajárást, a költ-
ségeket, sokan a félelmet is, s ezek után nem érdemli
meg, hogy megalázzák.

Mit ér két negatív 
teszteredmény?

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Fotó: ISU

Kevés hatással van a klímaváltozásra a légszennye-
zés csökkenése és az üvegházhatású gázok kibocsá-
tásnak drámai visszaesése, amely a
koronavírus-járvány feltartóztatására világszerte
elrendelt kijárási korlátozások miatt következett be
– mutatták ki a Leedsi Egyetem kutatói.

A Nature Climate Change című tudományos folyóiratban
megjelent tanulmányban Piers Forster, a Leedsi Egyetem ku-
tatója és munkatársai azt vizsgálták, hogyan változott 10 kü-
lönböző üvegházhatású gáz és légszennyező anyag
mennyisége 2020 februárja és júniusa között 123 országban
– olvasható a BBC hírportálján.

Arra jutottak, hogy a legnagyobb mértékű visszaesés ápri-
lisban volt tapasztalható: a szén-dioxid, a nitrogén-oxidok és
más gázok kibocsátása világszerte 10-30 százalékkal csök-
kent, többnyire a szárazföldi közlekedés visszaesésének kö-
vetkeztében.

A tanulmány azonban rávilágít arra, hogy egyes gázok ki-
iktatják egymás hatását a melegedés tekintetében. A közleke-
désből származó nitrogén-oxidok normális esetben melegítik
a légkört. Mennyiségük 30 százalékkal csökkent, miközben a
főként a szén égetéséből származó szulfur-dioxid mennyisége
is visszaesett. Ez a gáz viszont segíti az aeroszolok kialakulá-
sát, amelyek visszaverik a napfényt az űrbe, ezáltal hűtik a
bolygót.

Ez a kiegyenlítődés – azzal együtt, hogy a járványügyi in-
tézkedések csak ideiglenesek – azt jelenti, hogy ennek az
időszaknak a hatása 2030-ra már alig lesz érezhető.

„Bár az ideiglenes változások segíthetnek, a szén-dioxidot
állandó jelleggel kell csökkenteni a globális felmelegedés
megakadályozása érdekében” – mondta Piers Forster.

Hozzátette: a szén-dioxid sokáig megőrződik a légkörben,
ezért hatékonyan, hosszú időre nullára kell csökkenteni kibo-
csátását, hogy az elmúlt évtizedek kibocsátásának hatása meg-
szűnjön.

Harriet Forster, a tanulmány társszerzője hangsúlyozta,
hogy bár a jelenlegi hatások nem tartanak sokáig, ez kiváló
lehetőség a kormányoknak arra, hogy elindítsák a változást és
befektessenek a zöld iparágakba.

A kutatók szerint ha az országok közlekedése visszaáll a
járvány előtti szintre, és ezen idő alatt a fosszilis üzemanya-
gokba fektetnek, nagy valószínűséggel 2050-re a globális fel-
melegedés meghaladja a 1,5 Celsius-fokot.

Ha viszont a közlekedés helyreállítása többnyire zöld mód-
szerekkel, a fosszilis energiák kiiktatásával zajlik, és a glo-
bális gázkibocsátás mértékét 2050-re nettó nullára
csökkentik, 55 százaléknyi az esély arra, hogy a globális fel-
melegedést sikerül 1,5 Celsius-fok alatt tartani az évszázad
közepéig. (MTI)

Elhanyagolható hatása van a kijárási 
korlátozásoknak a globális hőmérsékletre

Az új karanténtörvény ellen is alkotmányossági
óvást emelt pénteken az ombudsman, miután július
első három hetében a korábbi karanténintézkedé-
sek jogalapját megszüntető alkotmánybírósági ha-
tározat hátráltatta a koronavírus-járvány elleni
védekezést.

A „nép ügyvédjének” nevezett alapjogi biztos ezúttal nem
a törvény egésze ellen emelt kifogást, hanem azt a rendelke-
zést találta alkotmánysértőnek, amely szerint a tünetmentes
fertőzöttet legfeljebb 48 óráig lehet orvosi kivizsgálás céljából
akarata ellenére elszigetelni egy egészségügyi intézményben.

Az ombudsman szerint a szabadságvesztéssel felérő elszi-
getelés az utolsó megoldás kellene legyen, ha már a kevésbé
„korlátozó” lehetőségek kimerültek, nem pedig az első, a tör-
vény erejével előírt intézkedés.

Ludovic Orban miniszterelnök az újabb alkotmányossági
óvást Románia alapvető érdekei elleni támadásként értékelte.
A kormányfő érthetetlennek nevezte a „kitartást”, amellyel az
ombudsman azokat a törvényeket támadja, amelyek nélkülöz-
hetetlenek a járvány megfékezése, az emberek életének és
egészségének megvédése szempontjából.

A miniszterelnök felidézte, hogy a korábbi karanténintéz-
kedések jogalapját is az ombudsman óvása nyomán számolta
fel az alkotmánybíróság, és a kormánynak ezért három hétig
nem voltak eszközei arra, hogy a fertőzötteket elkülönítse, a
velük érintkezésbe került embereket pedig karanténban tartsa.
A joghézag három hetében – az új karanténtörvény hatályba
lépéséig eltelt időszakban – több mint kétszeresére emelkedett
az ismert koronavírusos aktív fertőzöttek, illetve a naponta di-
agnosztizált új esetek száma. (MTI)

Hetente többször is arról kaptunk hírt, hogy meg-
gyulladt a segesvári szeméttelep, amit elég hamar
és könnyen sikerült eloltani. Csütörtök délután
azonban súlyosabbá vált a helyzet. 

Este fél nyolckor a Katasztrófavédelmi Felügyelőség arról
értesített, hogy tűzfészkek keletkeztek a szeméttelepen, ezért
a segesvári tűzoltók a helyszínre érkeztek. Negyedóra múlva
a szeméttelep már 120 négyzetméteren égett, s nagy erőkkel

folyt az oltás. Három tűzoltóautót, tartálykocsikat vezényeltek
ki, és húsz tűzoltó vett részt az oltásban. 

A tűz végül 400 négyzetméterre terjedt ki, és óriási füsttel
égett. Emiatt a Ro-Alert alkalmazással riasztották a lakossá-
got. 

Péntek reggel 8 óra körül még mindig voltak tűzfészkek, és
parázslott a tűz, kilenc tűzoltó továbbra is a helyszínen volt. 

A sűrű füst miatt ismét riasztották a lakosságot. (mezey) 

Az új karanténtörvény ellen is alkotmányossági
óvást emelt az ombudsman

Óriási füsttel égett a segesvári szeméttelep



A Mátészalkai Szakképzési
Centrum már a 2015. július 1-jei
megalakulása óta fontos feladatá-
nak tartja a határon túli magyarság

intézményeinek támogatását.
Adományaikat havi rendszeres-
séggel Mile Lajos kolozsvári fő-
konzul segítségével juttatták el a

rászorulóknak. Az Erdélyi Refor-
mátus Egyházmegye részéről
Kató Béla püspök szintén támo-
gatja karitatív tevékenységüket,

így a következő tanévtől adomá-
nyaik Szászrégen, Egeres, Apa-
nagyfalu, Márkod és egyéb
református gyülekezetek részére

is elérhetőek lesznek. A Mátészal-
kai Szakképzési Centrum távlati
tervei között szerepel a határon
túli magyar nyelvű szakképzésbe
való bekapcsolódás, a kihalófél-
ben lévő népi mesterségek életben
tartása és a helyi gazdaság igénye-
ihez igazodó szakmai képzés felté-
teleinek támogatása. 

Ez tudástranszferrel, a szakkép-
zésben tanulók anyaországi gya-
korlati képzésbe történő
bevonásával, helyi szakképző bá-
zisok kialakításával, pedagógusok
szakmai képzésével valósul meg.
Ahhoz azonban, hogy távlati ter-
veik megvalósuljanak, fontos fel-
adatuk az ismertség és az elfogadás
elérése, amelynek egyik módja az
adományok megfelelő helyre tör-
ténő eljuttatása. Augusztus 7-én a
Diakónia Keresztyén Alapítvány
részére érkezett meg az első ilyen
jellegű adomány, amelynek átvéte-
lénél Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusától Percze László
konzul volt jelen.
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Ruhaadománnyal támogatta a Mátészalkai Szakképzési Centrum 
a Diakónia Keresztény Alapítványt

– Ezzel az ötnapos rendez-
vénnyel mindenekelőtt a családokat
szeretnénk megszólítani, ezt tükrözi
a több korosztály számára vonzó
kulináris, illetve koktélfelhozatal
is. Három cég hozta el a termé-
keit, többnyire olyan, nyári idény-
ben kelendő finomságokat,
amelyek kiegészítik a bevásárló-
központban működő éttermek kí-
nálatát – mondta el a
fesztiválszervezők nevében 
Alexandra Musgociu, akitől azt is
megtudtuk, hogy a bevásárlóköz-
pont megnyitása után a vártnál
több volt a látogatók száma, ezt
követően azonban kevesebben jöt-
tek a város Koronka felőli kijárata
közelében épült megaplázába. 

A péntek délutáni hőségben a
Shopping City teraszán egymástól
tisztes távolságra elhelyezett aszta-
loknál nem kellett megürülő helyre
várni a vendégeknek. Főleg tizen-

éves csapatok és néhány, gyermek-
kel érkező felnőtt fogyasztott a lé-
tesítmény előtt berendezett téren,
tömegről szó sem volt. Kérdése-
inkre több asztalnál is elutasító vá-
laszt kaptunk, mintegy jelzésként,
hogy hiába jöttek a lazítás fesztivál-
jára, az elmúlt hónapok után nem
igazán tudnak felszabadulni az em-
berek. (Bár az is meglehet, hogy
egyszerűen nem volt szerencsénk
nyitott, beszédes interjúalanyok-
hoz.) Védőmaszkot azonban – sza-
badtéri rendezvényről lévén szó – a
pincéreken és az áruikat kiállító
cégek illetékesein kívül pénteken
senki nem viselt, annak ellenére,
hogy a szervezők az esemény Face-
book-oldalán ajánlották az elővi-
gyázatosságot. 
Ízletes Picasso, Klimt, Monet 

A három cég közül elsőként a ko-
lozsvári La Nu Ştiu Cine (Nem
Tudom Kinél) nevű palacsintázó
felé vettük az irányt, ahol híres fes-

tőművészekről elnevezett ínyencsé-
geket lehetett vásárolni. A mobil-
büfé kínálatával a várban rendezett
streetfood (utcai étel) fesztiválokon
találkozhattak korábban a marosvá-
sárhelyiek. Valentin Dulea, a cég
társtulajdonosa készségesen mutatta
végig a francia recept szerint ké-
szült termékeket, amelyek színvilá-
guk alapján kapták a nevüket: az
arany árnyalatait előhívó banános-
mézes-diós Monet-palacsintát, a Pi-
casso kék periódusára emlékeztető
áfonyás, csokiöntetes finomságot, a
Nicolae Grigorescu-féle piros tónu-
sokat idéző epreset. Ez utóbbi volt
eddig a legkeresettebb – tudtuk meg
a társtulajdonostól, aki csalódottsá-
gát sem titkolta, a fesztivál első
napján ugyanis az elvárásoknál
jóval kevesebb volt a vásárló –
mindössze az esti órákra indult be
jobban a kereslet –, másnap reggel-
től délutánig pedig újra ,,szélcsend”
volt a teraszon. 

– Mennyire viselte meg a vállal-
kozást a járványügyi helyzet? – kér-
deztük Valentin Duleát.

– Ez az első fesztivál, amelyen
idén részt veszünk, pedig az eredeti
tervek szerint a huszadik kellett
volna legyen. Egyebek mellett az
Untoldra, az Electric Castle-re, a
mamaiai fesztiválra is készültünk,
de, mint ismeretes, ezek a rendez-
vények mind elmaradtak. A mostani
kereslet szerint nem biztos, hogy
ide is megérte eljönni – tette hozzá
a társtulajdonos.

A fesztiválvendégek létszámától
és vásárlóerejétől a marosvásárhelyi
Bartender’s koktélbár illetékesei
sem voltak elragadtatva, de bíztak
benne, hogy a hétvégére nagyobb
lesz a forgalom a különféle italkü-
lönlegességeket, gyermekek szá-
mára pedig limonádét és
alkoholmentes koktélt is kínáló
mobil bárpult előtt. 
Nefelejcs-fagyi Székelyudvarhelyről 

Az 1991-ben indult, magát Szé-
kelyudvarhely legrégebbi fagylalto-
zójának nevező Nefelejcs
kínálatából is kóstolhattak, kóstol-
hatnak a lazítás fesztiváljára érke-
zők. Az eredeti olasz technikával
készült hűsítő finomság titkába
Major Tamás cégtulajdonos, az ala-

pító fia engedett bepillantást nyer-
nünk. 

– Kétfajta fagyit hoztunk a fesz-
tiválra, a tejfagylaltot, azaz gelatót
– ilyen a Kinder Bueno nevű termé-
künk is, ami tulajdonképpen az is-
mert csokoládémárka mogyorós
belsejének ízvilágát hozza –, és a
gyümölcsfagylaltot, vagyis sorbe-
tet. Ez utóbbi 50%-ban gyümölcs-
ből készül, tulajdonképpen a cukor
és a száraz anyag egyensúlya. Csak
a cukros alapot főzzük meg, és sem
színezéket, sem habosítót, sem más
mesterséges anyagot nem haszná-
lunk, így a gyümölcs megőrzi vita-
mintartalmát – magyarázta a fiatal
vállalkozó, majd azt is hozzátette,
hogy Udvarhelyen 48-féle fagylal-
tot kínálnak a vásárlóiknak.

A Nefelejcs fagyizó csapata első
alkalommal hozott jeges finomsá-
gaiból Marosvásárhelyre, a keres-
lettel azonban másfél nap után ők
sem voltak igazán elégedettek.
Pedig egy kisgyermek-csalogató
házikót is felállítottak a standjuk
mellett, ahova egyesével léphettek
be a legapróbb fesztiválvendégek.

A lazítás fesztiválja hétfőn 
(10-én) estig várja az elmúlt hóna-
pok stresszétől szabadulni vágyókat
a Shopping City teraszán.

Fesztiválhangulat járvány idején

Fotó: Nagy Tibor
(Folytatás az 1. oldalról)



Nagy munkálatok zajlanak a
nyárádgálfalvi Szentiváni 
Mihály Általános Iskola épü-
letén, és a tervek szerint a kö-
vetkező évben már európai
színvonalú intézményben ta-
nulhatnak a község gyerekei.

Az iskola több mint fél évszá-
zada, az 1960-as években épült az
akkori kor igényei és technikája
szerint, ezért igencsak megérett a
teljes felújításra: nincsenek belső il-
lemhelyei, elavult a fűtésrendszere,
a tetőzet teljesen tönkrement – so-
rolta a beruházás indokait 
Karácsony Károly polgármester.

A felső tagozaton annyira le-
csökkent a gyerekek létszáma, hogy
már összevont osztályokban tanul-
tak, ugyanígy a községhez tartozó
szentháromsági iskolában is, így
arra az időre, amíg a gálfalvi iskola
felújítása zajlik, a diákokat iskola-
buszokkal átszállítják Szenthárom-

ságra, ahol a tanintézmény még
megfelel az elvárásoknak, belső il-
lemhelyei is vannak, míg az óvodá-
sokat a tornaterem két öltözőjében
tudták elhelyezni. A beruházás
során pedig a gálfalvi iskolát olyan
intézménnyé alakítják át – szaktan-
termekkel, új fűtésrendszerrel, egy
kiállítóteremmel –, amely a mai
kornak megfelel. Amikor ez elké-
szül, a diákokat visszaköltöztetik
Gálfalvára, a szentháromsági iskola
emeletét lezárják, az épületben csak
az elemi osztályok és óvodások ta-
nulnak majd.

A beruházásra már régen keres-
ték a pénzügyi forrásokat, megvol-
tak a tervek, az országos helyi
beruházási programra benyújtott
pályázatukat kedvezően bírálták el.
A teljesen állami költségvetésből fi-
nanszírozott, közel négymillió lej
értékű munkálatot tavaly kezdték
el, egy viszonylag hosszú közbe-
szerzési eljárás után. Ugyanis első
kiírásra egyetlen cég sem jelentke-
zett, a következő meghirdetésre két

cég nyújtott be ajánlatot, az egyik
nem felelt meg a követelmények-
nek, ezért kizárták, a másiknak a
pénzügyi ajánlatában voltak eltéré-
sek, mivel akkor változott meg az
építkezésben a bérezés, így a költ-
ségvetést át kellett dolgozni és új
közbeszerzést hirdetni. Mindez ki-
lenc hónapot vett igénybe, végül
pedig kiadhatták a munkakezdési
rendeletet.

A munkálatok során az épület te-
tőzetét újjáépítették, elkezdődött a
falak külső szigetelése, továbbá egy
új szárnnyal toldották meg az addigi
épületet. Ebben kap helyet a kazán-
ház, a raktárhelyiségek, az illemhe-
lyek, egy gyűlés- és kiállítóterem,
az emeleten pedig egy-egy informa-
tika, illetve fizika-kémia szaktante-
rem. A tervek szerint a beruházást
jövő év májusában kellene lezárni,
de a munkálatok jól haladnak, így
lehet, hogy már az év elején elké-
szülnek vele.

Az új szabványoknak megfele-
lően az óvodások nem használhat-
ják ugyanazt a be- és kijáratot, mint
az iskolások, ezért a kicsiknek új

bejáratot nyitottak, és ők az új
szárny udvarát fogják használni,
míg a nagyobbak az ellenkező teret,
tehát marad még éppen elegendő
hely a tanulóknak a mozgásra. Az
egykori sportpályát felszámolták az
iskolaudvaron, így a tesmozgást
már a falu egy másik részén álló
tornateremben és sportpályán vég-

zik, ahová órarend szerint szállítja
a diákokat az iskolabusz, de a köz-
séghez tartozó szentlászlói és nyo-
máti gyerekeket is legkevesebb heti
egy alkalommal beszállítják testne-
velési órára Gálfalvára, hogy ők is
élvezhessék a tornaterem nyújtotta
előnyöket – részletezte a helyzetet
a község polgármestere.

Aba és Baba 
Tizenkilencéves koromban Fe-

renckének egy hátmosó kefét adtam
a szülinapjára, rátűzve egy cédula:
„nem azért nősülünk meg, hogy le-
gyen, aki megmossa a hátunkat, ezt
egy nyeles kefe is megoldja”. Ak-
koriban még másról szólt a nóta:
amíg az embernek nincs szakmája,
addig nem azon spekulál, hogy mi-
lyen öltönyt csináltasson az esküvő-
jére. Arra csak további tíz év után
került sor, de ez amúgy sem érdekli
a kedves olvasót. 

A Színházi Élet társasági rovata
sokkal zamatosabban tudta tálalni
ezeket a híreket. Gyönyörű képeket
közöltek Babaházy Aba és Abaházy
Baba esküvőjéről, a hintóba szálló
mátkapárról (mikor tetszettek hal-
lani legutóbb ezt a szót?), s ragyogó
szavakkal ecsetelték a vendégko-
szorú rangos résztvevőinek külle-
mét és kellemét. Miután a jegyesek
örök hűséget esküdtek egymásnak,
következett a hét országra szóló la-
kodalom: konfetti, pezsgő, meny-
asszonytánc, emeletes torta stb. A
buli után dióhéjba kerekedtek, a
Dunán leereszkedtek, holnap legye-
nek a ti vendégeitek. 

Aba és Baba sorsát már koráb-
ban eldöntötték a főúri szalonok-
ban, elvégre a két nemes famíliának
különös gondja volt arra, hogy a
családfát ne érje nemtelen inzultus,
csak jó vérvonallal rendelkező
kérők jöhettek számításba. A Szín-
házi Élet már nem számolt be róla,
de mi tudjuk, hogy Baba két leány-
káját nem Aba, hanem az uradalmi
erdész nemzette, de ez nem számít,
mert a nagys’asszony férjének a
nevét viselték. (Tipikus arisztokrata
allűr, hisz a szegény embernek se
erdeje, se erdésze…) 
A gondviselés szerepe 

Az anekdota szerint az egyik
csemete azt kérdezte a pap bácsitól:
„Milyen dolga van mostanság az
Úrnak, mert a világ teremtése óta
nemigen volt nagyobb munkája.”
Kis gondolkodás után jött a válasz:
„Összehozza az egymásnak illő
nőket és férfiakat; felelősségteljes
munka ez is, mert két ember – ké-
sőbb egy egész család – boldogsága
függ a jó választástól.” 

Ez éppen elég volt ahhoz, hogy
a csemete megnyugodjon, és ne te-
gyen föl újabb kérdéseket a plébá-
nos úrnak. A tanítások szerint
amúgy sem történik semmi a Te-
remtő akarata nélkül. Hamlet dán
királyfi megfogalmazásában – és
Arany János fordításában – ez így

hangzik: „egy verébfi sem eshetik
le a gondviselés akaratja nélkül”.
Hogy nagyobb nyomatékot adjak a
szavaimnak, ide másolom a román
királyi család címerfeliratát: „Nihil
sine Deo” = Semmit Isten nélkül.
Ezzel nem arra akarok utalni, hogy
a Hohenzollern-Sigmaringen di-
nasztia – 1878–1947 között – ezzel
hárította volna el magától a döntései
felelősségét, mert most nem a poli-
tikáról, hanem a házasságkötések
titkairól szól a dal. 

A műegyetemi időkben, a vizs-
gaidőszakban járta ennek a mondás-
nak a modernizált változata: „nihil
sine bafta”; értsd: mindenhez sze-
rencse kell. A vizsgákhoz, az élet-
hez és a házasodáshoz is. Ha
mindezt az Úrra (és nem a szeren-
csére) ruházzuk át, akkor csupán
őseink szép szokásához térünk visz-
sza, akik a Gondviselésben hittek és
reménykedtek.

Ehhez az elvhez a jól bevált
mondást kell hozzárendelnünk: „se-
gíts magadon, az Isten is megsegít.”
No, ilyen elméleti előképzés után
indult el Netuddki Rómeó, hogy
megkeresse a feleségnek valót.
Vándorlása során eljutott a hajdani
Cementlapokhoz, ahol a város 
aranyifjai szórták a sziporkákat…
Például azt: „amíg másnak felesége
van, addig nem érdemes megnő-
sülni”. Ebben is van csöppnyi igaz-
ság, s ha hozzávesszük a vásárhelyi
szépasszonyok titkos naplóinak föl-
jegyzéseit, akkor sok érdekes plety-
kát tudhatunk meg az akkori
időkről. (Sajnos a naplók annyira
titkosak, hogy még a hollétüket sem
sejteni…) 

Ha a Gondviselés úgy akarta
volna, akkor N. R. még mindig a
mások feleségét hajkurászná, de
közbejött valami, ami megtorpe-
dózta az egészet. Rómeót annak
rendje és módja szerint behálózták,
és meg sem álltak vele a házasság-
kötő teremig. A többit majd elme-
séli ő, ha akarja, mi maradjunk kis
ideig a női praktikák forrásvidéké-
nél. 
Az ösztönök szerepe 

A nőknek van egy legyőzhetet-
len fegyverük: az ösztönük. Ezt
még a sztyeppékről hozták maguk-
kal a kipcsak fehérnépek: „hallgass
az ösztönödre, válik majd örö-
mödre!” 

A férfiak a válogatás szempont-
jából valahol a lépcső alján állanak,
a nők pedig a torony legfelső abla-
kából integetnek. Tetszettek már
olyasmit hallani, hogy egy férfi

azért vett el egy nőt, mert gyönyörű
combja van (és/vagy: csípője, haja,
szeme, vállperece, térdkalácsa)? Na
ugye! 

Kétségtelen, hogy a férfiakban is
működik egy nagyon erős ösztön,
ami időnként egészen furcsa követ-
kezményekkel jár. Ezópus egyik fa-
bulájának 20. századi változatát
hallottam a minap. A villamos le-
vágja a macska farkát, s az igen el-
búsulja magát. Nagy bánatában arra
gondol, hogy megkeresi; vissza is
megy a sínek közé, de egy másik
villamos levágja a fejét. Tanulság:
ne menj a farkad után, mert a fejed
is rámehet. 

Egy nő ritkán köt rossz üzletet,
de előfordul. (Például: „Te Manci,
miért mondtad nekem azt, hogy
Dolfi gazdag?” „Rosszul emlékszel,
én csak azt mondtam, hogy több a
pénze, mint az esze.”) 

Mint mondám, a nőket az ösztö-
nök vezérlik, s azokról már tudunk
annyit, hogy erősebbek a tudatnál
(„ösztön = a tudatalatti késztető
ereje”). Egyesek szerint az ösztö-
nök a mitológiai titánok erejével ve-
tekszenek. A nők az ösztöneikre
hallgatva keresnek férjet maguknak
(ha alkalmi partnerre vágynak,
akkor fortélyosabb praktikákat vet-
nek be). Nemde a szarvastehén is
elrúgja maga mellől a gyenge
hímet, ő csak a vezérbikától akar
borjat… 

Nem ösztönszintű – talán gene-
tikai eredetű? – a nőknek az a törek-
vése, hogy a híres emberektől, ha
nem is egy autogramot, de legalább
egy gyermeket szerezzenek. 

Az emberi fajnál az ösztönök
mellé még besorakozik néhány ész-
beli tényező is, ugyebár az anyagi
biztonság kérdése csupán a pénzes
pér és a homo sapiens nőnemű
egyedeinél fedezhető fel. Az 
1920-as évek után, amikor az erdé-
lyi magyar férfiak állása bizonyta-
lan volt (amiatt, hogy nem
esküdtek föl az új főhatalomnak),
akkor a nők 20%-a román férfit vá-
lasztott férjül. Nem minősítem,
mert lezárt ügyeket hiábavaló is
lenne. 

Két művész sikeres életpályája 
ª A 19. század híres színésznő-

jének elég viharos élete volt, kezdve
a gyermekkorától (kegyetlen apa és
gonosz mostoha). Később megszi-
lárdult a kezdeti ingatag állapot, s
idővel a siker is szépen kiteljese-
dett. Fiatal korában a könyvekkel
vigasztalódott, nyelveket tanult, s
még színdarabot is fordított. A róla

szóló írások megemlítik azt, hogy
azért ment hozzá fiatalon Kassai Vi-
dorhoz, mert elbűvölte a művelt, ol-
vasott férfi. Szerintem inkább az
játszott nagyobb szerepet, hogy az
akkori elvárások szerint egy mű-
vésznőnek ajánlatosabb volt minél
előbb férjhez mennie. Nem másért:
a biztosabb háttérért; egy fiatal szí-
nésznő könnyű prédának számított
a férfiak szemében. Két év után el
is váltak, a színésznőt szárnyra
kapta a hírnév, s a pályája is az el-
várásai szerint alakult. Híres férfi-
akkal bonyolódott szerelembe, de
többé nem ment férjhez. A nemzet
színésznője státusával nem fért
volna össze az anyaság is. Örök
nosztalgiaként élt benne a szeretet.
Ezt írta a naplójába: „Minden dicső-
ségnél, minden tehetségnél többet
ér: szeretni. Nem az, hogy az em-
bert szeretik, hanem az, hogy az
ember szerethet! Ez az élet értelme.
Szeretni valakit, felolvadni benne,
érte élni, vele élni: vágyódni utána:
ez az élet értelme.” 
ª A 20. század híres magyar ze-

neszerzőjét a művei tették köz- és
elismertté. Őt is elragadta a művé-
szek angyala, állandóan munkára
sarkallta, s nem engedte, hogy pe-
lenkázással töltse a drága idejét. Az
első felesége 19 évvel volt idősebb
nála, akivel 48 évet élt boldog há-
zasságban. (Ehhez hasonló a jelen-
legi francia államelnök esete, aki a
tanárnőjét vette feleségül. Azt hi-
szem, más jellemző dolgot nem is
tudnék róluk elmondani.) Az asz-
szony halála után két évvel megta-
lálta élete vigaszát: a 77 éves
Mester feleségül vett egy 19 éves
kisasszonyt, aki bearanyozta az
utolsó esztendeit. Gyerekek helyett
a művei éltetik a Mester emlékét. 

Egy szaki véleménye 
Bara Kovács Vilmos (BKV vagy

Villamos) az Árpád híd mellől küldi
a leveleit. Régi motoros, ezért nem
idegen tőle a műszaki területről vett
hasonlatok alkalmazása. Okfejtését
egy régebbi téveszmével kezdte:
„Aszongya: »szép, ha egy nő okos,
de okosabb, ha szép«. Ebből a faj-
tából vagonszámra találsz a nagy-
budapesti aszfalt-countryn. Tegnap
este egy eléggé piacos cucival be-
szélgetett a másik gyönyörűség. 
[Sz. megj.: Nyilván egy tévéből el-
kapott jelenetet idézett föl Villamos,
mert csak este néz tévét, húsz perc-
nél nem többet: végigzongorázza a
hazai adókat, s abból megtudja a
napi eseményeket.] Adott percen
azt mondja Cuncika: »ez az én fixa
ideálom…«. Ebből is láthatod, hogy
a női fejnek nem a formatervezését
kell dicsérni, hanem azt kell nézni,
hogy belül mi van. Vedd példának a
boszorkány almáját: ragyogó piros,

belül meg gyorsan ható méreg. Ki
találja ki ezeket a süket hasonlato-
kat?” 

Rövid átkötő rész után Villamos
elmeséli az autó kiválasztásának
fontos szempontjait. Nem mernék
rá megesküdni, de úgy vélem: tulaj-
donképpen a párválasztásról be-
szélt. 

„Jobb, ha új autót vásárol az
ember, de vannak olyan vélemé-
nyek is, hogy egy első kézből vett,
megkímélt járgány is megfelel a
célnak. Van néhány alapvető elvárás
a ’szekérrel’ kapcsolatban. Ne le-
gyen túl puccos, mert akkor más is
megkívánja, s egy reggel azt veszed
észre, hogy már nincs. Legyen kis
fogyasztású; a mi útjainkra nem kell
háromszáz lóerős kocsi. Ne kerül-
jön sokba a fenntartása, és legyen
egyszerű a szervizelése. Bírja a stra-
pát, és a fékek legyenek jól beál-
lítva. Egy kocsinál
alapkövetelmény, hogy bármikor le
tudd fékezni, csak így előzhetők
meg a balesetek. Legyen könyen
kormányozható. Az önjáró autó egy
fejlesztési zsákutca, csak egy picuri
porszem a programkártyán, s máris
irányíthatatlanná válik. Röviden
szólva: minél kevesebb gond legyen
vele. Ezt csak gondos karbantartás-
sal lehet elérni. Egy jó kocsi ezt
meg is szokta hálálni.” 

Általános érvényű recept nincs.
Mindenki elindul az általa kiválasz-
tott irányba, halad, ahogy tud, s
csak a végén derül ki, hogy jó utat
választott-e. Ez is olyan, akár a vi-
deós játék: csak a ’Game over’ 
(= vége a játéknak) felirat megjele-
nése után készíthetsz mérleget. 
A partnerkeresés módszertana 

Ladányi Mihály verse: Múlnak
az órák 

Múlnak az órák / a bemutatko-
zástól a moziig, ahol / két ember
összemelegedhet egy kicsit, / aztán
karonfogják egymást az utcán,
aztán / a sötét lépcsőház következik,
/ később az ágy, ahol / mindenki
ÉN-nel kezdi a mondatot. – / És így
múlnak az órák. / Mikor az egyik
elmegy, / a másik még lekíséri a vil-
lamosig, / aztán visszamegy és
megissza a maradék konyakot. / S
egyszercsak vége van, és akkor
rossz pár napig, / céltalan lődörgés,
kölcsönkönyvtár és híradómozik. /
Végre egy délután új megismerke-
dés, / eszmecsere, lélekről, szere-
lemről, / és a nemhiszekbenne, / és
az előző szerelem vázlata, / vala-
mint az ember katonatörténetei, / s
mozi, / lépcsőház, / ágy, / villamos-
megálló, / és búcsú és a maradék
konyak. / Így múlnak az órák. / És
amikor az ember megöregszik, /
ami nem volt, azt / beleemlékezi. 

Marosvásárhely, augusztus 4. 

Gligor Róbert László
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Egyáltalán nem elhanyagolandó té-
nyező az, hogy mi mennyibe kerül. Az
egyetemisták nagy többsége nem
rendelkezik önálló jövedelemmel, és
azok sem teljesen önfenntartók, akik
az egyetem mellett dolgoznak. Így el-
sősorban a szülők pénzéből élnek. 

Nem is kérdés, hogy mindenkinek van va-
lami vágya, de nem biztos, hogy ezt meg
tudja magának engedni, főleg annak fényé-
ben, hogy egy-egy városban pusztán a lakbér
értéke közelít a romániai átlagjövedelemhez.
És ez csak a lakbér. Emellett még ott vannak
a számlák, a napi költségek, és az egyetem-
hez szükséges felszerelések beszerzése. Ezek
a tényezők is komoly összegeket tudnak ki-
venni a családi pénztárból. Arról nem is be-
szélve, hogy a diák is ember, tehát szociális
lény, vagyis néha ki kell mozduljon egy esti
kocsmázásra, ami ismételten a pénztárcát ter-
heli. 

Összeségében mennyibe kerül egy hónap
egy idegen városban, mennyit költenek a di-
ákok, és melyik város nevezhető a legdrá-
gábbnak? Ez derül ki sorozatunk harmadik
részében.

Kedei Csenge: Vásárhely nem olyan
drága…

– Bentlakásban laktam, ami anyagilag na-
gyon megérte, és emellett még szerettem is
ott lenni. Nekem elsődleges szempont volt,
hogy ne legyek egyedül. Amikor felmentem
Vásárhelyre, jóformán senkit sem ismertem,
és úgy gondoltam, hogy a bentlakásban sok
érdekes emberrel ismerkedhetem meg. Tehát
anyagilag nagyon megéri a bentlakás, isme-
rőseimtől hallottam, hogy egy kétszobás
lakás bérleti díja egyes negyedekben elérheti
a 300 eurót is.

Máskülönben maga a város annyira nem
drága, egyértelműen olcsóbb, mint Kolozs-
vár. Ha buliba mentem, sok mindent nem vá-
sároltam bent a szórakozóhelyen. Az
egyetemistáknál inkább a „bemelegítés” mű-
ködik, vagyis összepótoltunk, vettünk egypár
üveg piát – abból is az olcsóbbat, főként sört
–, és azt megittuk egy parkban. 

Domokos Ferenc: A kolozsvári árak már
elérték a budapestieket 

– Meggyőződésem, hogy már sokan hal-
lottak a hírhedt kolozsvári lakbérekről. Nem-
rég egy ismerősöm Budapesten
ugyanannyiért kapott egy háromszobás la-
kást, mint amennyiért kezdődik ezeknek az
ára Kolozsváron. Ez azért meglepő, és jól lát-
szik, hogy a lakbérek nem alacsonyak.
Mondjuk egy kétszobás lakás 200-250 euró-
tól kezdődik, míg egy háromszobás esetében

400-450 eurós a kezdőár. Valószínűleg a leg-
többen, akik Kolozsvárra készülnek, és kinn-
lakásban szeretnének lakni, erre fel vannak
készülve. Viszont azoknak, akik nem szeret-
nének ennyit fizetni lakbérre, meg kell emlí-
teni azt is, hogy rengeteg bentlakás van,
nemcsak az egyetemeké, hanem egyházi
bentlakások is, amelyek nagy segítséget je-
lentenek ilyen helyzetben, természetesen
akkor, hogyha az ember hajlandó a lakterét
megosztani másokkal.

Ha tovább megyünk árak tekintetében,
akkor el kell mondani azt, hogy Kolozsvár
nem feltétlenül a legpénztárcakímélőbb hely.
Ha a megélhetésbe beleszámoljuk a külön-
böző eseményeken való részvételt vagy akár
egy kocsmázást, kávézást és éttermi ebédet,
akkor azt fogjuk látni, hogy egyértelműen
magasabbak, mint Marosvásárhelyen. Erre
fel kell készülni olyan szempontból is,
hogyha valaki találkozik egy ismerősével, ba-
rátjával, vagy éppenséggel egy megbeszélése,
tárgyalása lesz, valószínűleg nem egy park-
ban, egy padon fogja ezt megejteni, hanem
egy kávé vagy tea mellett. Kolozsváron, a di-
ákélet hektikussága miatt, nagyon gyakori
tud lenni a kocsmázás, kávézás Kolozsvár
számos és nagyon változatos lokáljaiban.
Ezek tényleg nagyon vonzóak, de kell vi-
gyázni arra, hogy az ember ne lépje túl a ke-
retét az ilyen költekezésekkel. Nem
létszükséglet például minden esetben étte-
remben vagy gyorsétteremben étkezni, mert
a legtöbb helyen a különböző karoknak is van
olyan étkezdéje, ami nagyon méltányos áron
juttat egy laktató ebédhez, ezt pedig nagyon
sokan igénybe is veszik. Természetesen, ha
az ember valamennyivel több időt fektet
ebbe, és megoldja saját maga számára az ét-
kezést, akkor csak még jobban jár. 

Gáspár Attila: Ha Pesten akarsz élni,
akkor fizess!

Ha valaki Budapesten akar élni, akkor elég
mélyen a pénztárcájába kell nyúljon. De Pes-
ten is megfigyelhető az a jelenség, hogy kint-
ről befele emelkednek az árak, ez így van
mind a kocsmák, mind a bérleti díjak eseté-
ben.

Én diáklakásban laktam, amit két férfi mű-
ködtetett, tehát nem állami bentlakás volt,
külön érdekesség, hogy az egyik a két tulaj-
donos közül Marosvásárhelyről származott.
Ez lényegében egy óriási lakás volt 20 szo-
bával, amelyeknek nagy volt a belmagassága.
Ezt kihasználva a tulajdonosok még építettek
egy szintet, egyfajta galériás stílusban. Itt egy
hónapra a bér 300 euró volt.

De más területen is elég magasak az árak.
Például egy esti kocsmázás alkalmával lazán
elmegy 3000-4000 forint. Az elején még pró-
báltam a forintot gondolatban átváltani lejre,
de rájöttem, hogy ezt nem szabad csinálni, a
lelkemnek nagyobb megnyugvás volt, hogy
például az 5000 forintot 50 lejnek számoltam.
Ezt a saját megnyugvásomért csináltam, de
még így is elmondható, hogy nagyon drága
minden.

Ha most összeszámolnám, hogy külön-
böző klubokban mennyi pénzt költöttem el
egy sörre, akkor biztos, hogy elájulnék, de
akkor, amikor ott van az ember, nem nézi
annyira az árakat, főleg ha kártyával fizet. A
belvárosban rettenetesen gyorsan tud fogyni
a pénz.

Az erasmusos diákok kapnak havi 450
eurót, de ha elkezdek számolni, akkor 300 el-
megy a lakbérre, és 150 euróból szinte lehe-
tetlen megélni Budapesten. Esetleg úgy elég
ez az összeg, ha soha sehova nem mozdul ki
az ember, és vajas kenyeret eszik párizsival,
de még abból is az olcsóbbat veszi. 

Összegezve elmondható, hogy Budapest
drága város, de ezt mindenki tudja, aki oda-
megy. Természetesen vannak drágább váro-
sok Európában, igazából én egy erős
középmezőnybe tenném, annak fényében,
hogy Románia olcsó ország. 

Seprődi Franciska: Nem jó, de nem is tra-
gikus

– Bukarestben a lakbérek érezhetőbben
magasabbak, mint egy kisebb városban, de
úgy hallottam, hogy például Kolozsvárhoz
viszonyítva egyes helyeken még olcsóbban is
lehet lakást bérelni. Egy kétszobás lakás 300
és 500 euró között mozog, a nagyon modern,
illetve a főtérhez közeli ingatlanok bérleti
díja pedig még ennél is magasabb. 

Maga az élet pedig szintén drágább, de
azért nem annyira megfizethetetlen, mint
ahogy sokan képzelik. Sokan jönnek külföld-
ről szórakozni a román fővárosba egy-egy

hétvégére, mert még mindig sokkal alacso-
nyabbak ott az árak, mint Európa más nagy-
városaiban. Ennek ellenére összeségében
azért nem nevezhető olcsónak, attól függ,
hogy mihez viszonyítjuk. 

Szabó Fruzsina: Kevesebb pénzből is meg
lehet élni

Lakás szempontjából Nagyvárad minden-
képpen sokkal olcsóbb. Én eddig itt három la-
kásban éltem, és egy külön szobára 66
eurónál többet soha nem kellett fizessek.

Ez a lakbér, emellett ott van a megélhetés
is, ami nagyban függ az ember igényeitől,
tehát kérdés az, hogy az illetőnek megfelelő-
e az olcsóbb sajt, vagy vendéglőbe szeret
járni, de mindenképpen sokkal kevesebb
pénzből ki lehet jönni, mint Kolozsváron. Mi
főként nagy bevásárlóközpontokban szok-
tunk vásárolni, ahol nagyrészt olyanok az
árak, mint más városokban. Viszont a kocs-
mázások sokkal olcsóbbak, ami egyetemista-
ként elég nagy pluszpont tud lenni. Az a
kocsma, amit én mindenképpen ajánlani
tudok, a Moszkva kávézó. Ez egy régi bérház
több, összevont lakásában található. Van
külön udvarrész, külön koncertterem, van egy
buliterem a pincében és két bárrész, de ez az
egész nincsen annyire elkülönítve egymástól.
Jó fej a tulaj, vagány emberek járnak oda, és
az árak is zsebbarátok. Emellett szuper kon-
certek vannak ott, minden hétvégén legalább
egy, de általában inkább kettő, pénteken és
szombaton, sőt néha még vasárnap is szokott
lenni valamilyen program. Illetve még van-
nak kézművesvásárok, gyerekfoglalkozások,
táncház és még sorolhatnám. Ez a kocsma
pont a színház mellett van, ebből adódón
sokan mennek be egy-egy előadás után meg-
inni valamit. Koncertek terén még elmond-
ható, hogy az elmúlt években minden nagy
magyarországi alternatív zenekart meg tud-
tam hallgatni a Moszkva kávézóban, illetve
rengeteg kisebb nagyváradi banda is fellépett,
akiket szintén érdemes meghallgatni. A kiál-
lítások nem olyan gyakoriak, inkább felkéré-
sek útján szoktak tárlatot szervezni.
Mindenféle ember megfordul ott, tehát fellel-
hető a techno buli, az alter zene, de még a
táncház is. Nekem mindenképpen az egyik
kedvenc helyem Váradon, és rendszerint ott
gyűlünk össze a barátaimmal. 

Egy másik jó és nem drága hely a Bodega,
ami pont a Partiumi Keresztény Egyetem
mellett van. Ez szintén egy hangulatos hely,
sajnos másfél évvel ezelőtt változott a stílus,
én részben ezért nem járok már oda. De min-
denki felfedezi majd a saját ízlésének és
pénztárcájának megfelelő helyeket. 

A sorozat következő részében rávilágítunk
arra, hogy nem fenékig tejföl az élet egy ide-
gen városban. A diákok szinte kivétel nélkül
szembesültek valamilyen nehézséggel. A kér-
dés csak az, hogy melyik város milyen meg-
próbáltatásnak teszi ki a frissen
odaérkezetteket.

Nagy-Bodó Szilárd

Gólyakézikönyv III.
Árak
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A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat közleményben emlékeztet
arra, hogy 2019. június 6-án Hargita megyében, az úzvöl-
gyi katonatemetőben feszültség alakult ki több román
szervezet, a csendőrök és a magyar tüntetők között, utób-
biak a temető körül békés élőláncot alkottak annak érde-
kében, hogy megakadályozzák a románok erőszakos
temetőfoglalását, sikertelenül.

Pár hónapos vizsgálat után azonban az ügyészség lezárta az ügyet.
Hatalmas anyagi és morális kárt okoztak a temetőben

A közlemény szerint a leitatott és fellázított román tömeg egy idő
után kezelhetetlenné vált, a román hatóságok elveszítették az irá-

nyítást az esemény felett. A részeg, agresszív tömeg tagjai
betörték a temető kapuját, széttörték a magyar fakereszteket,
magyar embereket vertek meg a kerítés léceivel és zászló-
rudakkal, hatalmas anyagi és morális kárt okozva a temető-
ben.

A történtek után, néhány hónapnyi vizsgálódás után, az
ügyben eljáró ügyész az ügy lezárása mellett döntött. A fen-
tebb leírtak ellenére, az úzvölgyi ügyet lezáró ügyész a rende-
letében úgy ítélte meg, hogy a „Kifelé a magyarokkal az
országból!” csupán egy „magyarellenesnek vélt jelszó”. Sze-
rinte ez nem minősül gyűlöletkeltésnek vagy diszkriminációra
való uszításnak, mert nem egy egész közösség, hanem csak az
ott jelen lévő emberek csoportjára vonatkozott.

A valóságban azonban a helyzet olyannyira elfajult, hogy
több agresszív dormánfalvi támadó letörte a temető kapuját,
és behatolt a temetőbe. Az ott lévő magyarokat zászlórudakkal
ütötték, kövekkel dobálták és leköpték. A háttérben hazafias
dalok hallatszottak, Románia himnusza és olyan xenofób szlo-
genek, mint „Tűnjetek el!”, „Húzzatok Budapestre!”, „Kifelé
a magyarokkal az országból!”.

Az ügyész indoklásában elsiklik ezek felett, és következte-
tésében lezártnak minősíti az ügyet, valamint lezártnak minő-
síti a gyűlöletkeltésre vagy diszkriminációra való uszításra, a
közrend zavarására, sírgyalázásra, tömegverekedésre, vala-
mint a munkahelyi visszaélésre vonatkozó vádakat is.

***
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat rendszeresen megjelenő

angol nyelvű hírlevelet indított annak érdekében, hogy fel-
hívja a nemzetközi közvélemény figyelmét a székelyföldi, er-
délyi magyarság által elszenvedett diszkriminációra és a
különböző jogtiprásokra. A hírlevél célja az, hogy rendszere-
sen tudósítsa a romániai és magyarországi nagykövetségek
munkatársait, a különféle emberjogi szervezeteket, valamint
külföldi politikai pártok képviselőit azokról a visszaélésekről
és jogtiprásokról, melyeket az erdélyi magyarsággal szemben
követnek el.

Elsőként iktatta Soós Zoltán a jelöltséghez szükséges
aláírásokat és dokumentumokat. A mai napon Marosvá-
sárhelyen elkezdődött a változás – mondta a független
polgármesterjelölt a támogatói ívek leadása után. „A na-
pokban összegyűlt csaknem 5000 aláírás azt bizonyítja,
hogy Vásárhelyen nem csak szükség, de igény is van a
változásra” – emelte ki a leadást követő rögtönzött saj-
tótájékoztatón Soós, hiszen riválisai, Dorin Florea klón-
jai nem érdekeltek a változásban. Mint elmondta,
„számos marosvásárhelyi román ajkú ember fog csatta-
nós választ adni arra a kérdésre, hogy le tudjuk-e győzni
az etnikai szavazás reflexeit.” Soós azt is hangsúlyozta,
hogy azért érdemes rá szavazni, mert egyedül az ő terve
hozhat tényleges változást, a többi jelölt a bukott Florea
rendszerét akarja tovább éltetni. 

Az aláírásgyűjtés sikere azt mutatja, helyes döntés
volt a párbeszédet helyezni kampányának középpont-
jába. „Nem a magányos döntéshozatal a sötét szobában,
hanem a folyamatos dialógus szükséges, a közösen

megalapozott és elfogadott döntések” – fogalmazott
Soós Zoltán. A városi konzultáción felmérték a lakosság
mindennapjait befolyásoló problémákat, a társadalmi
párbeszéd során több száz marosvásárhelyivel egyeztet-
tek, valamint szakmai csoportokkal közösen alkották
meg a város újjáépítésének tervét. Köszönetet mondott
önkéntes támogatóinak, hozzátéve, hogy csak egy erős
csapat képes arra, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi alá-
írást összegyűjtsön. 

„Azért akarok polgármester lenni, mert én is egy va-
gyok a hazatérők közül, és tudom, mit jelent küzdeni
egy jobb életért. Azt szeretném, hogy a gyerekeim és a
hozzájuk hasonló fiatalok itthon tudjanak jövőt építeni.” 

„A mai napon célegyenesbe fordult a választási küz-
delem” – summázott Soós Zoltán. Az a harc, melyet a
változás és haladás vív a korrupcióval és a helyben to-
porgással szemben. „Készen állok a harcra, és biztos va-
gyok benne, hogy a többség ugyanazt akarja, amire a
tervem is készült: Győzzön Vásárhely!” (közlemény)

Mózes Edith
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(Fizetett hirdetés)

Soós Zoltán elsőként iktatta a jelöltségéhez
szükséges dokumentumokat és aláírásokat 

A román ügyészség szerint:
Nem minősül gyűlöletkeltésnek

a „Ki a magyarokkal 
az országból!” rigmus

Forrás: MIJSZ
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Győzelemmel zárta a Sepsi OSK 
a csonka idényt

1-0-s győzelmet aratott a
sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
labdarúgócsapata az 1. liga al-
sóházának utolsó játéknapján.
Az Academica Clinceni elleni
találkozó előtt olyan hírek je-
lentek meg, hogy a három-
széki csapatnak talán
pótselejtezőt kell játszania,
miután az élvonalbeli klubok
többsége arra szavazott, hogy
a járvány miatt befejezhetet-
len bajnokság végső sorrend-
jének megállapításakor a
rájátszás pont/mérkőzés
arányát vegyék figyelembe.
Ez pedig meghatározta a talál-
kozó hangulatát is.

Clinceni szűk kerettel érke-
zett Sepsiszentgyörgyre, így
természetes volt, hogy a mér-
kőzést végig a házigazda csa-
pat uralta. Igaz, az első
félórában nem tudott komolyabb lehetőséget kidol-
gozni, míg végül a 26. percben Deaconu a sorfal fölött
elcsavart labdája Ureche kapujának rövid sarkába vá-
gódott. A folytatásban is az OSK volt fölényben, Clin-
ceni-nek igazán nagy helyzetei nem voltak a meccs
végéig, amikor ugyanis megközelítették a hazai kaput,
a védelem és Niczuly a helyén volt, utóbbi egy meg-
pattanó szabadrúgást szögletre mentett, ez volt talán
a legnagyobb vendéghelyzet a mérkőzésen. Ugyan-
akkor az OSK kétszer is ajtó-ablak lehetőséget ha-

gyott ki. Az első félidőben Bouhenna lőtt csúnyán fölé
hat méterről, míg a másodikban Fülöp István került
ideális lövőhelyzetbe 12 méteren, de szintén magasan
fölé küldte a labdát.

Miután az azonos időben játszott nagyszebeni
meccsen Jászvásár a hosszabbítás 4. percében egyen-
lített, kicsit feszült volt a meccs után is a hangulat, hi-
szen így a pont/mérkőzés aránnyal, a rájátszást
számítva, az OSK pótselejtezős helyen maradt volna.
Kiderült azonban, hogy amennyiben ezzel a módszer-
rel számítanák ki a felsőház sorrendjét is (hisz ott sem
tudtak két meccset lejátszani), akkor Craiova lenne a
bajnok, és nem a CFR. Márpedig a bajnokot már le-
jelentették az UEFA-nak, és mégsem lehetett volna
más módszert alkalmazni az alsó- és a felsőházban.

Fellélegezhetett tehát a Sepsi OSK, különösen,
hogy végül a szövetség – az érinthetetlennek számító
Dinamót megmentendő – 16 csapatosra növelte az új
bajnokság mezőnyét. 

Ezt a bajnokságot pedig úgy zárták le, hogy a fel-
sőházban két, az alsóházban öt meccset már soha nem
fognak lejátszani...

Katarban tartózkodik 
Bölöni László

Egykori klubját, a kiesés által
veszélyeztetett katari al-Hort pró-
bálja szakmai tanácsokkal segíteni
Bölöni László. A marosvásárhelyi
születésű edzőklasszisról a buka-
resti Pro Sport azt írta, hogy szer-
ződést írt alá a katari klubbal,
amelynél néhány évvel korábban
már dolgozott, és meg is tartotta az
első edzéseit. Mint kiderült, Bö-
löni valóban Katarban tartózkodik,
ahol az al-Hor klub elnökéhez fű-
ződő barátság miatt próbál taná-
csokkal segíteni. Annak a
lehetősége azonban, hogy szerző-
dést írjon alá a katariakkal, ebben

az idényben kizárt. A Pro Sport azt
is megemlítette, hogy a belga
Standard Liege is szemet vetett a
67 éves szakemberre, ám az érin-
tett ennek a lehetőségét is kizárta.
Bölöni legutóbb az ugyancsak
belga élvonalbeli Royal Antwerp-
nél dolgozott, amelynél ragyogó
munkát végezve az idén Belga
Kupa-döntőbe vezette a gárdát –
igaz, a megnyert fináléban már
nem ő ült a kispadon. Bölöni a jár-
vány kitörése és a belga bajnokság
felfüggesztését követően távozott,
három év után, a flamandok kis-
padjáról.

Törölték a tereptriatlon-Eb-t
Törölték a nemzetközi sportnap-

tárból a marosvásárhelyi terepduat-
lon- és -triatlon-Európa-bajnokságot.
A versenyt még a múlt év végén hir-
telen elhunyt Klosz Péter, a Román
Triatlonszövetség volt elnöke hir-
dette meg, és az ő emlékére szerette
volna megrendezni fivére, Klosz
Viktor. Az eredetileg júliusra terve-
zett viadalt először szeptember kö-
zepére halasztották, azonban a
járvány romániai alakulása arra
késztette a szervezőket, hogy vég-
leg lemondjanak az idén a verseny-
ről.

A törlésről szóló bejelentés arra
hivatkozik, hogy miután Romániá-
ban megnőtt a fertőzöttek száma, és
a kormány is korlátozásokat veze-
tett be, nagyon kevesen jelezték a
szándékukat, hogy részt vennének a
versenyen, különösen, hogy egyre
több európai állam tekinti Romániát
vörös zónának, így az innen érke-
zőknek karanténba kell vonulniuk.
Ezért döntöttek úgy, hogy ezt a „na-
gyon népszerű eseményt” jövőre

kell halasztani. Hozzáteszik, hogy
több hónapos reménykedés után,
most úgy érzik, hogy ez az egyetlen
helyes döntés, mert a résztvevők
biztonsága a legfontosabb szem-
pont.

Végül kifejezik azt a reményü-
ket, hogy jövőre javul annyira a
helyzet, hogy a bajnokság meg-
rendezhető legyen Marosvásárhe-
lyen, és folytatódik az a sorozat,
amely a várost az európai triatlon
egyik legfontosabb helyszínévé
tette.

Marosvásárhelyen néhány éve
rendszeresen szerveztek európai
szintű triatlon- és duatlonversenye-
ket, ez 2019-ben a hatnapos mul-
t isport-Európa-bajnokságban
csúcsosodott ki. A város sporttörté-
netének legfontosabb eseményén
mintegy 3000 sportoló vett részt,
utóbb pedig a szervezők rengeteg
pozitív visszajelzést kaptak, annak
az ígéretével, hogy bármikor visz-
szatérnek egy újabb versenyre,
ahogy az egyik üzenet fogalmazott:
„az egész sorozat legvendégszere-
tőbb helyszínére”.

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga
Alsóház, 14. forduló: Dinamo–Konstancai 

Viitorul 1-1, Sepsi OSK–Clinceni-i Academica 
1-0, Nagyszebeni Hermannstadt–Jászvásári Poli
2-2, Târgoviştei Chindia–FC Voluntari 2-0. Az
előző fordulóból: Jászvásári Poli–Târgoviştei
Chindia 1-0, FC Voluntari–Dinamo 1-2.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóház, 14. forduló: Sep-

siszentgyörgyi Sepsi OSK–Clinceni-i Academica
1-0 (1-0)

Sepsiszentgyörgyi városi stadion, nézők nél-
kül. Vezették: Kovács István (Nagykároly) –
Ovidiu Artene (Vaslui), Mihai Marica (Besz-
terce). Tartalék: Florin Mazilu (Szatmárnémeti).
Ellenőr: Irina Mârţ (Bukarest).

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Tincu, Bou-
henna, Fl. Ştefan, Ştefănescu (59. Gál-Andrezly),
Kovács (72. Celea), Deaconu (60. Vaşvari), Car-
nat, Fülöp István, Šafranko (78. Karanović). 

Academica: Ureche – Kontoes, Patriche,
Bejan, Dobrescu, Achim (82. Ilie), Cebotaru (64.
Merloi), Ventura, Ion, Marković, Buziuc.

Gólok: Deaconu (26.).
Sárga lapok: Bouhenna (28.), Šafranko (74.),

Fülöp István (90+1.), illetve Ion (80.), Buziuc
(90+1.).

Tizenhat csapat az 1. liga új idényében
Hosszú ideig a legtöbb csapat (az FC Botoşani az

utolsó pillanatig) idegenkedett attól az ötlettől, hogy
megnöveljék a labdarúgó 1. liga mezőnyét, hisz
akkor a televíziós díjakat többfelé kell elosztani,
végül azonban a 14 közül 13 beletörődött a szövetség
javaslatába. A szövetség már egy ideje tervezi a lét-
számnövelést, a mostani járvány okozta kalamajka,
amely miatt nem lehetett igazságosan eldönteni, hogy
ki esik ki, és ki játszik osztályozót, végül siettette a
döntést. Nem mellékes az sem, hogy így sikerült
megmenteni a szinte biztos kieséstől azt a Dinamót,
amelyet a központi sajtó már hetek óta sirat, hogy
nélküle nem is lesz igazi a bajnokság. (Ugyan már
miért ne lenne? – kérdezzük mi.)

A szövetség végrehajtó bizottságának döntése ér-
telmében azonban nem a régi 16 résztvevős bajnok-
ság tér vissza, hanem ez is alapszakaszból és
rájátszásból áll majd.

Ami marad az eddigi 14 csapatos rendszerből,
hogy az alapszakasz után megfeleződnek a pontok a
rájátszás kezdete előtt, és a felsőházban továbbra is
hat klub vesz részt. Ebből nyilván következik akkor,
hogy az alsóházban nem nyolc, hanem tíz csapat lesz.
Ráadásul – hogy itt ne legyen nyolccal több forduló
– az alsóházban csak egy kört játszanak. A 7-11. 
helyezetteknek öt mérkőzése lesz hazai pályán, míg
a 12-16. helyezetteknek csak négy.

A kiírás értelmében az alsóház utolsó két helye-
zettje kiesik, míg az 13-14. helyezettek osztályozót
játszanak a 2. liga 3-4. helyezettjei ellen. Ezt azon-

ban csak ebben a bajnokságban, a következő idény-
től már csak a 14. helyen végző csapat játszik osz-
tályozót.

Az igazi nagy újdonság azonban az, hogy az alsó-
házból is lehetőség nyílik megszerezni a jogot az eu-
rópai kupaszereplésre. Az utolsó fordulót követően
ugyanis a 7-8. helyezettek játszanak egy pótselejtezőt
a hetedik helyen végzett csapat otthonában, és a
győztes megpróbálhatja a felsőház utolsó európai ku-
paszereplésre jogot adó helyén végző csapat otthoná-
ban kivívni a jogot az Európa-liga-részvételre (ebben
a bajnokságban), vagy a két év múlva induló Konfe-
rencia Ligára. 

Noha ez kicsit igazságtalannak tűnik például a 6.
helyen a felsőházba jutott csapattal szemben, amely
mondjuk csak a 4. helyet szerzi meg a végén, és így
esélye sem marad az Európára, míg a 8. helyezett két
meccsel ezt megszerezheti. A javaslatot tevők érve
azonban az, hogy így sokkal nagyobb lesz a tét az fel-
sőház alsó és az alsóház felső fertályában, így nem
lazíthatnak idő előtt a csapatok, ahogy a jelenlegi
rendszerben sokszor előfordult.

A szövetség már augusztus 22-én indítaná az új
idényt, a klubok azonban augusztus 29-éig még pi-
hennének egy kicsit. Tény, hogy 40 (illetve 39) for-
duló vár a csapatokra, így igen sűrű lesz a program,
vélhetően januárban is játszani kell majd. Hogy arról
a lehetőségről ne is beszéljünk, hogy a járvány ismét
beleszólhat a programba. Akkor pedig mikorra idő-
zítik az elmaradt meccseket? Mert egy ilyen zűrza-
varos bajnokságot, mint amilyen a most befejeződött
volt, valószínűleg senki nem kíván.

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Tokió: elbontották 
az olimpiai ötkarikát 

Lebontották és karbantartásra Jokohamába szállították a 2020-as tokiói
olimpiára felállított hatalmas ötkarikás szimbólumot a japán főváros ki-
kötőjéből. A 15 méter magas, csaknem 33 méter hosszú és 69 tonna súlyú
ötkarika decemberben kerül majd vissza a helyére, amikor Tokió meg-
kezdi a felkészülés utolsó szakaszát a koronavírus-járvány miatt egy évvel
elhalasztott nyári olimpia megrendezésére.

A szervezők közlése szerint a szimbólumot a jokohamai gyárban le-
tisztítják és biztonsági ellenőrzésnek is alávetik, mielőtt visszakerül a
helyére. Az építményt januárban állították fel a tokiói kikötőben. Az olim-
pia az egyéves halasztás nyomán jövő július 23-án kezdődik.
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Kiesett Ronaldo volt és jelenlegi csapata is a BL-ből

Öt hónapos kényszerszünet után
ismét fociznak Európában, noha a
márciusban félbeszakított Bajnokok
Ligája és Európa-liga speciális sza-
bályok szerint folytatódik. Közben
pedig, jelentős késéssel, az új euró-
pai kupaidény is rajtolt.

A Bajnokok Ligájában a nyol-
caddöntők közül csak négynek a
visszavágóját kellett lejátszani, és
két nagy meglepetés is született. Ki-
esett már a legjobb 16 között a Real
Madrid és a Juventus is. A Realnak
egygólos hátrányt kellett volna
megfordítani a Manchester City ott-
honában, két edzőóriás, Pep Guar-
diola és Zinedine Zidane
összecsapásán. Zidane mindent a
támadásra tett fel, azonban hiába
Benzema helyzetei, illetve a gólja,
ha a védelemben Varane két szar-
vashibája a City két gólját eredmé-
nyezte. Guardiola csapata így
otthon is 2-1-re nyert, és ezzel be-
jutott a nyolcas döntőbe.

Nem tudta megszerezni a Juven-
tus sem a továbbjutást a lyoni vere-
ség után. Mi több, a franciák egy
olyan tizenegyesből jutottak veze-
téshez, amelyet azóta is vitatnak az
olaszok. Cristiano Ronaldo két gól-
jával (az első büntetőből) a Juven-
tus megfordította ugyan az

eredményt, de a továbbjutáshoz ez
nem volt elég, és Maurizio Sarri ve-
zetőedzőnek mennie kellett. A Bar-
celona azonban, Messi két
rendkívüli megmozdulásának kö-
szönhetően, nem hagyott esélyt a
Napolinak, noha az olaszok végig-
támadták a második félidőt. Ugyan-
akkor Bayern formaságot teljesített
a Chelsea ellen.

A BL nyolcas döntőjének Portu-
gália a házigazdája. Az első ne-
gyeddöntőt augusztus 15-én, az
utolsót 18-án játsszák, az alábbi sor-
rendben: Atalanta – Paris St. Ger-
main, RB Lipcse – Atlético
Mardrid, Barcelona–Bayern, Man-
chester City – Olympique Lyon.

Az Európa-ligában az egyetlen
izgalmasabb összecsapást Wolver-

hamptonban játszották, ahol a 
házigazda Wolves egy büntetőből
szerezte meg a továbbjutást jelentő
gólt az Olimpiakosz Pireusz ellen.
A görögök a balszerencse mellett a
videobírót is szidhatják, hisz az
egyenlítő góljukat néhány centimé-
teres (milliméteres?) les miatt vet-
ték el. Nincs az az éles szemű
partjelző, aki ezt a videotechnika
felhasználása nélkül észlelhette
volna... A többi visszavágón papír-
forma eredmény született. A legsi-
mábban a Manchester United jutott
tovább, de nem volt gondja a Bayer
Leverkusennek sem a Ianis Hagival
felálló Glasgow Rangersszel szem-
ben. Noha a nyolcas döntőt Német-
országban rendezik, a három német
csapatból csak a Leverkusen jutott

tovább, kiesett a Wolfsburg és a
Frankfurt is. Két párharcban egyet-
len menet döntött, mert ezeknek az
első menetét sem sikerült lejátszani
a márciusban kirobbant egészség-
ügyi krízis előtt. Minkettő 2-0-s si-
kerrel zárult az esélyesebbnek
tartott csapatok javára.

A nyolcas döntő augusztus 10-én,
hétfőn rajtol az Internazionale –
Bayer Leverkusen és a Manchester
United – FC Koppenhága találko-

zókal. Másnap, 11-én a Sahtyor Do-
neck – FC Basel és Wolverhampton
– Sevilla meccseket játsszák. A
győztesek augusztus 16-17-én az
elődöntőben mérkőznek meg, míg a
döntőt augusztus 21-én rendezik.

Közben pedig megkezdődött az
előselejtezővel a 2020–21-es idény
is. Az első meccsek után az északír
Linfield és a koszovói Drita közötti
döntő alakult ki az első selejtező
körbe jutásért.

Bálint Zsombor Eredményjelző:
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:
Manchester City – Real Madrid 2-1 (összesítésben: 4-2)
Juventus – Olympique Lyon 2-1 (össz.: 2-2, a Lyon több idegenbeli

góllal jutott tovább)
Bayern München – Chelsea 4-1 (össz.: 7-1)
FC Barcelona – Napoli 3-1 (össz.: 4-2)

Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágók:
Sahtyor Donyeck – Wolfsburg 3-0 (össz.: 5-1)
FC Koppenhága – Istanbul Başakşehir 3-0 (össz.: 3-1)
Manchester United – Linzer ASK 2-1 (össz.: 7-1)
Wolverhampton – Olimpiakosz Pireusz 1-0 (össz.: 2-1)
Bayer Leverkusen – Glasgow Rangers 1-0 (össz.: 4-1)
FC Basel – Eintracht Frankfurt 1-0 (össz.: 4-0)
Nyolcaddöntő, egyetlen menet:
Inter Milano – Getafe 2-0
Sevilla–Roma 2-0.

2020–21-es idény, BL előselejtező torna (egyetlen menet):
Tre Fiori (San Marinó-i) – Linfield United (északír) 0-2
Drita (koszovói) – Inter Club d’Escaldes (andorrai) 2-1

Beiratkozott a bajnokságba 
a CSM női labdarúgócsapata
Elküldte nevezését a női labda-

rúgó 2. ligába a marosvásárhelyi
CSM csapata. A pontvadászat elvi-
leg szeptember közepén indulna, a
csapatot irányító Székes Károly
szerint azonban fennáll a veszély,
hogy az idén egyáltalán ne lépjenek
pályára a női focisták.

A marosvásárhelyi női labdarú-
gócsapat alig tíz éve még országos
bajnokságot nyert, és utána is jelen-
tős erőt képviselt a belföldi me-
zőnyben, évekig a legfőbb riválisa
volt a mások által csak megálmo-
dott forrásokkal rendelkező kolozs-
vári Olimpiának, amely a romániai
női labdarúgást tíz éve uralja. Szé-
kes Károly csapatának így is sike-
rült elhódítania három éve a kupát
a kolozsváriaktól. Ez a győzelem
volt azonban a csapat szétesésének
kezdete. Egyrészt a csődbe ment
ASA-t a CSM váltotta, amelynek
alulról kellett kezdenie. Ez a leg-
jobb játékosok távozásával is járt.
Ráadásul a CSM egy év után pénz
nélkül maradt, így a megmaradtak

közül is sokan sorra távoztak. A fi-
atalok és a gyerekek maradtak,
velük próbálják megkezdeni az új
bajnoki idényt – mondta el az edző
–, ha lesz egyáltalán bajnoki idény.

Pillanatnyilag ugyanis úgy tűnik,
hogy koronavírusteszt nélkül nem
lehet játszani, márpedig szinte nincs
olyan csapat az egész mezőnyben,
amelynek lenne egy-egy mérkőzés
előtt 10 ezer leje tesztelésre.

Ha szeptember közepén beüte-
mezik a csapatot, a klubnak egészen
biztosan nem lesz pénze kifizetni a
teszteket – mondta el Székes Ká-
roly, aki szerint nemcsak a 2. ligá-
ban nincs egyetlen olyan csapat
sem, amely erre képes lenne, de az
1. ligában is csak 2-3 klubnak lenne
erre pénze. Ezért szerinte igencsak
kérdéses, hogy lesznek-e az ősszel
a női bajnokságban mérkőzések. 

Rengeteg tehetséges fiatal lány
lenne, akikből idővel jó csapatot le-
hetne kialakítani, de úgy, hogy
senki semmivel nem támogatja a
női labdarúgást – ráadásul a jelen-
legi járványügyi helyzetben – az
egész kilátástalannak tűnik.

Bálint Zsombor

Pochettino Európa öt legjobb bajnokságának
egyikében térne vissza

A Tottenham Hots-
pur labdarúgócsapatá-
tól novemberben
menesztett vezetőedző,
Mauricio Pochettino a
legjobb öt európai baj-
nokság valamelyikében
szeretne visszatérni a
kispadra.

Az argentin szakve-
zető – akinek irányítá-
sával a londoniak
tavaly Bajnokok Li-
gája-döntőt játszottak –
a spanyol El País című
lapnak azt mondta, bár
boldog Londonban,
szeretne mielőbb ismét
csapatot irányítani.

„Olyan klubnál szeretnék dolgozni, ahol az elnök,
a játékosok és a szurkolók ugyanazért, közösen képe-
sek dolgozni, és hisznek abban, hogy a munka gyü-
mölcsöző lesz” – fogalmazott a 48 éves edző.

Hozzátette, a Premier League rengeteget profitált
a marketingtevékenységéből, de ő személy szerint a
spanyol, az olasz, a német és a francia bajnokságot is
sokra tartja, és bármelyikben szívesen dolgozna.

„Olyan világban élünk, ahol az eredmények szá-
mítanak, az ugyanakkor nagy kérdés, ki mondja

meg, mi a jó eredmény? Az, ha győzöl, vagy az, ha
felülteljesíted az elvárásokat?” – utalt Pochettino
arra, hogy bár a Tottenhamnél töltött öt és fél idénye
alatt egyetlen trófeát sem sikerült gyűjtenie, négy-
szer is BL-indulást érő helyre irányította a csapatot
úgy, hogy két évig nem szerződtettek új labdarúgót.

Sajtóhírek szerint az argentin szakembert a Benfica
és az AS Monaco is szívesen látta volna a kispadján,
ám ő olyan klubot keres, amely illeszkedik az általa
képviselt játékfilozófiához. (MTI)

Alexis Sánchezt végleg 
megszerezte az Inter

A chilei válogatott labdarúgó Alexis Sánchez játék-
joga végleg az Internazionaléhoz került.

A 31 éves támadóért a sajtó egybehangzó értesülései
szerint az olasz bajnoki ezüstérmes klub egyetlen eurót
sem fizet eddigi együttesének, a Manchester Unitednek,
„csak” a fizetését vállalja át. Az MU így mintegy 60
millió fontot spórol Sánchezen, aki az Internél az eddi-
ginél jóval kevesebbet fog keresni, éves szinten hétmil-
lió eurót.

Sánchez 2018 januárjában szerződött az Arsenaltól a
Manchester Unitedhez, ám a Vörös ördögöknél 45 mér-
kőzésen mindössze ötször volt eredményes.

Az olaszokhoz tavaly augusztusban került kölcsönbe,
28 mérkőzésen négy gólig jutott, a júniusi újrakezdést
követően tíz összecsapáson három gól és hét gólpassz
a mérlege. (MTI)

Női labdarúgó játszhat 
felnőtt férficsapatban

A 19 éves Ellen Fokkema lehet az első női labdarúgó, aki hi-
vatalos mérkőzésen felnőtt férficsapatban játszhat. Fokkema a
holland sportági szövetség hozzájárulásával szerepelhet a ne-
gyedosztályú VV Foarut együttesében. A KNVB bejelentése
szerint egyfajta kísérletről van szó: kedvező tapasztalatok bir-
tokában más nagykorú nők is játéklehetőséghez juthatnak majd
férfiegyüttesekben, amire a jelenlegi szabályok nem adnak
módot. Lányok és fiúk csak az ifjabb korosztályokban futbal-
lozhatnak együtt.

Art Langeler, a KNVB futballfejlesztési igazgatója úgy nyi-
latkozott: szövetségükhöz évente legalább egy hasonló kérelem
befut, hogy nő is focizhasson egy adott klub férficsapatában.

„A KNVB a sokszínűség és az egyenlőség mellett áll, és úgy
gondoljuk, hogy a labdarúgásban minden tekintetben minden-
kinek helyet kell biztosítani – jelentette ki a sportvezető. – Ezért
kezdjük el ezt a kísérletet, és a tapasztalatok megmutatják majd,
hogy működik-e. A klubbal szoros kapcsolatban maradunk, fi-
gyelemmel kísérjük a dolgok alakulását.”

Premier League
Visszatérnek a három

cserelehetőséghez
Az angol labdarúgó-bajnokságban a következő idény-

ben visszatérnek a három cserelehetőséghez.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség korábban jelezte

tagországainak, hogy a koronavírus-járvány miatt to-
vábbra is lehetőség van a mérkőzéseken ötöt változtatni,
ugyanakkor a Premier League-ben érdekelt klubok kép-
viselői úgy döntöttek, nem élnek ezzel, ugyanis a többség
véleménye szerint a két extra futballista pályára küldése
főként a bővebb minőségi kerettel dolgozó nagycsapato-
kat segíti.

A The Telegraph beszámolója szerint a csütörtöki sza-
vazáson az érintett húsz klubból 11 támogatta a régi rend-
szer visszaállítását, egyúttal arról is döntöttek, hogy a
találkozókra újra csak 18 futballista lesz nevezhető.

Az angol élvonal következő idénye szeptember 12-én
rajtol. (MTI)
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HIRDETŐINK 
FIGYELMÉBE

A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli
egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink 

figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak 
a szerkesztőségben

és a nepujsag.ro weboldalon levő online felületen 
is, vagy beküldhetik e-mailen

a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
telefonszámon, 

9–14 óra között. 

KÖZLEMÉNY
A marosvásárhelyi THE SCIENCE CITY FOR RE-

SEARCH AND MEDICAL INFORMATICS RT.
(székhely: Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A
szám), a vállalat igazgatótanácsi tagságára jelentkező-

ket kiválasztó/kiértékelő bizottság révén 
meghirdeti a jelentkezők előzetes kiértékelésének/kiválasztásá-

nak megszervezését, az állami vállalkozások vállalatirányításáról
szóló 109/2011. számú sürgősségi kormányrendelet előírásainak
megfelelően, az igazgatótanácsi tagság betöltésére, valamint a fel-
ügyelőbizottsági tagság betöltésére a marosvásárhelyi THE SCI-
ENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS
RT. -ben.

A kiválasztási folyamat szakaszai:
1. A jelentkezési dossziék kiértékelése;
2. Interjú a kiválasztott jelentkezőkkel.
A jelentkezéseket és az igényelt dokumentumokat ez év szeptem-

ber 9-én 14 óráig kell benyújtani Marosvásárhelyen, a Győzelem
tér 3. szám alatt, a 68-as irodában.

A részletes információkat, a jelentkezéshez szükséges dokumen-
tumok jegyzékét, a bibliográfiát és a kiválasztási kritériumokat a
www.tirgumures.ro/Administratia Locală/Consiliul Local/Regii
autonome subordonate/ SC THE SCIENCE CITY FOR RESE-
ARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA internetes elérhető-
ségen közlik.

A dossziék kiértékelésének eredményét a fent említett honlapon
teszik közzé.

A dossziékiértékelési szakaszon elfogadott jelölteket interjú ke-
retében értékelik. Az interjú időpontját és helyszínét az érintettek-
kel közlik.

A jelentkezés benyújtásakor az érintettek hozzájárulnak szemé-
lyes adataik feldolgozásához is a felvételi és kiválasztási, kiértéke-
lési eljárás céljából.

Kedden hivatalosan is bejelentette visszavonulását
Iker Casillas, a Real Madrid labdarúgócsapatának ko-
rábbi legendás kapusa.

A 39 éves hálóőr keddi közleményére reagálva a
Real Madrid a hivatalos honlapján emlékezett meg a
játékosról, akit a klub 118 éves története egyik legfon-
tosabb labdarúgójaként emleget. A királyi gárda oldala
kiemeli, Casillas volt az együttes egyik legikonikusabb
kapitánya, aki példaértékű viselkedésével képviselte a
legendás klubot.

A Marca című spanyol sportnapilap korábban arról
írt, hogy a pályafutását az FC Portóban befejező Ca-
sillas visszatér a Real Madridhoz, ahol Florentino
Pérez klubelnök tanácsadója lesz.

Casillas a Real Madrid akadémiáján nevelkedett,
pályafutása nagy részét a spanyol fővárosban töltötte:
1999 és 2015 között 725 mérkőzésen lépett pályára,
öt bajnoki cím és három Bajnokok Ligája-diadal ré-
szese volt. Ezenkívül a spanyol Szuperkupát négyszer,
a Király Kupát és az európai Szuperkupát kétszer-két-
szer hódította el. Nála többször csak Raúl öltötte ma-
gára a Real mezét (741). A kapus 2015 nyarán igazolt
az FC Portóhoz, amellyel tavalyelőtt bajnok volt, szer-
ződése 2021 nyaráig szólt. Tavaly május 1-jén szívro-
hamot kapott, de nem jelentette be visszavonulását,

novemberben pedig ismét edzésbe állt. A spanyol vá-
logatottban 167-szer lépett pályára, 2008-ban és 2012-
ben Európa-, 2010-ben pedig világbajnokságot nyert
a nemzeti együttessel. (MTI)

Visszavonult Iker Casillas



MINDENFÉLE

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tető-
vel? Ázik be a háza? Minőségi mun-
kát szeretne? Ha minőségi munkát
szeretne, akkor válasszon minket!
Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8284-I)

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

TETŐFEDÉST, ácsmunkát, kül- és
beltéri munkát vállalok. Minőségi munkát
végzek. Tel. 0758-737-660. (8351)

VÁLLALUNK: garázsjavítást, vakolást,
tetőjavítást, betonozást, festést. Tel.
0747-816-052. (8347)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-
répből és cserépből, festést, mesze-
lést, szigetelést polisztirénnel,
készítünk kéményeket. Tel. 0769-
389-182. (8358-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Az élet elmúlik, de akit szeretünk,

arra életünk végéig könnyes

szemmel emlékezünk.

Kegyelettel emlékezünk halálá-

nak 20. évfordulóján a mezőbo-

doni születésű MÁTÉ DÉNES

marosbogáti lakosra.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! 

Emlékét fájó szívvel őrzi leánya,

Kati, unokája, Tünde, idős test-

vére, Irma és a Máté család többi

tagja. (8263-I)

Egy szál gyertya, mely lassan 

végigég, egy rövid élet, mely pil-

lanatok alatt véget ért. Életed oly

váratlanul és gyorsan ért véget,

itthagytál minket, akik úgy sze-

rettünk téged. Ha rád gondolunk,

szemünk megtelik könnyel, amíg

élünk, szeretünk, és soha nem

felejtünk el.

Szívünk örök fájdalmával emlé-

kezünk augusztus 10-én a nyá-

rádszentannai KISS LEVENTÉRE

halálának 2. évfordulóján. Emlé-

ked szívünkben őrizzük. Nyugodj

békében, LEVENTE! Szerettei.

(8360)

„A szeretet soha el nem fogy.
(I. Kor. 13,8)

A hiány nehéz érzésével, de Isten
akaratát hordozva szívünkben,
kegyelettel és szeretettel emléke-
zünk és emlékeztetünk VILD 
ILONÁRA szül. Bartha halálának
10. évfordulóján. A lényéből
áradt jóság, szeretet a lelkünk-
ben marad. Szerettei. (8262-I)

ELHALÁLOZÁS

„Csillag a föld 
s ha meghalok,
befogadnak
újra a csillagok!”

Szőcs Kálmán
Szívünk mélységes fájdalmával
tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és szerették, hogy a fe-
lejthetetlen, drága jó, hűséges
férj, szerető és gondos édesapa,
nagytata, testvér, após, sógor,
rokon, jó barát és szomszéd,

VARGANCSIK ISTVÁN
szerető, jóságos szíve életének
86. évében, türelemmel viselt
hosszas betegség után meg-
szűnt dobogni.
Utolsó útjára augusztus 11-én 11
órakor kísérjük a marosvásárhe-
lyi református temetőben.
Távozásával pótolhatatlan űrt ha-
gyott maga után. Szeretetét, jó-
ságát sosem fogjuk elfelejteni.
Nyugodjál békében, te drága jó
lélek!

Bánatos szeretteid (-I)

Szomorúan búcsúzunk szeretett

sógorunktól, 

VARGANCSIK ISTVÁNTÓL. 

Kedves mosolyát és jó humorát

nem feledjük soha. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csen-

des! 

Goruţ, Icu és a gyerekek. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett feleség, édesanya, test-

vér, nagymama, nagynéni, só-

gornő, rokon, barát és jó

szomszéd, 

SZŐCS MAGDOLNA 

szül. Szőlősi 

a kekszgyár volt dolgozoja, 

életének 73. évében,  türelem-

mel viselt szenvedés után meg-

pihent. Drága halottunk

temetése 2020. augusztus 10-

én, hétfőn 13 órakor lesz a ma-

rosvásárhelyi   Nyár utcai

központi municípiumi temető-

ben. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! 

A gyászoló család.

„És az Isten eltöröl minden

könnyet az ő szemeikről; és a

halál nem lesz többé; sem

gyász, sem kiáltás, sem fájda-

lom nem lesz többé, mert az

elsők elmúltak.” 

(Jel. 21:4)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

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


