
Oválissá nyújtott ideiglenes útkereszteződéssel próbálnának
javítani a közúti forgalmi káoszon Marosvásárhelyen, az
Aranykakas vendéglő mellett, ami főleg csúcsforgalomban
tetőzik. A változtatást a közúti forgalom biztonságossá tétele
érdekében a megyeszékhely önkormányzatának szakosz-
tálya a közúti rendőrséggel együttműködve dolgozta ki, a je-
lenlegi irányított útkereszteződésen az igények
függvényében változtatnak, mielőtt a végleges projekt meg-
születne.

Az önkormányzat közterület-kezelési osztályának igazgatója, 
Moldovan Florian megkeresésünkre elmondta, hogy a zsúfolt útkeresz-
teződésben a főtér felől érkező járművek számára volt rendkívül nehéz
az áthaladás, akárcsak a Sinaia utca felől a sportcsarnok felé tartó jár-
művek, több tonnás nyergesvontatók átjutását nehezítették a türelmetlen
sofőrök. A jelenleg irányított útkereszteződésként említett szabályozást
figyelemmel követik, és szükség szerint módosítják. Farönköket szállító
nyergesvontatókkal is kipróbálták a jelenleg elakadásjelzőkből kirakott
tojásalakzatot, és fennakadás nélkül át tudtak haladni a sportcsarnok felé.
Ahhoz azonban, hogy a hétköznapi közúti forgalomban is életképes 
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Szer Pálosy Piroska

Szeptembertől 14
százalékkal emelik
a nyugdíjakat
14 százalékkal emelik a nyugdíjakat
szeptember 1-től – jelentette be pén-
teken Ludovic Orban miniszterelnök.
____________3.
Újabb 30 napra
meghosszabbítot-
ták a veszély-
helyzetet
Augusztus 16-tól kezdődően újabb 30
napra meghosszabbították a korona-
vírus-járvány miatt május közepén el-
rendelt, azóta kétszer
meghosszabbított veszélyhelyzetet.
____________4.
Erdély fejlődésé-
nek kulcsai 
Vincze Loránt, az RMDSZ színeiben
mandátumhoz jutott európai parla-
menti képviselő, az Európai Néppárt
(EPP) képviselőcsoportjának tagja
konferenciasorozaton vesz részt Er-
délyben Az Európai Néppárt képvise-
lőcsoportjának prioritásai címmel. 
____________4..

(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

„Rendes” tanárok 
A fellebbezések nyomán 2,4 százalékkal 55,66 százalékra nőtt

azoknak a pedagógusoknak a száma, akik meghatározatlan idejű ki-
nevezésre jogosultak megyénkben, és ezekben a napokban az elkö-
vetkező néhány évre iskolát választhattak. Az idén 158-an nyújtottak
be óvást, amelyet követően 487-re változott azok száma, akik 7–9,99
közötti jeggyel értékelt dolgozatot írtak, két pedagógus pedig tízest
kapott a munkájára. A javítóközpontban 875 dolgozatra adtak jegyet,
ötöt nem osztályoztak. A felénél valamivel több százalékos aránnyal
a pedagógusok szempontjából sem tartozunk azon megyék közé, ahol
a legmagasabb osztályzatot érték el a tanerők, akik meghatározatlan
időre vagy az állás megszűnéséig érvényes kinevezésre számíthatnak.
Ha lesz olyan állás, ami nem fogy el, mire sorra kerülnek, és amit
szívesen választanak. A hetes fölötti általános erre jogosítja fel a si-
keresen vizsgázókat, akikből a „profesor titular” hivatalos magyar
fordítása szerint „rendes” tanárok lesznek. Bár eléggé durván fi-
gyelmeztettek az utóbbi időben, a rendes jelzőt szándékosan nem
szoktam használni, mert sértőnek érzem a többi pedagógusra nézve.
Visszaemlékszem, hogy miután először leírtam, két felvételt kaptam
egy kedves olvasótól. Az egyiken egy ittas tanár az osztály felé lődö-
rögve éppen kiejti az osztálynaplót a hóna alól, a másikon pecsétes
ruhában egy elhanyagolt külsejű tanárnő áll a tábla előtt, és mind-
kettő alatt a felirat: rendes tanárok. Tudom, hogy túlzás, de többéves

(Folytatás a 3. oldalon)

Oválisra nyújtott körforgalom az Aranykakasnál

Kamion- és buszsofőrök próbatétele

Bodolai Gyöngyi



Múlt héten kezdte el a kivitelező a Havadtőt és
Ravát összekötő községi úton a Kis-Küküllőn át-
vezető régi fahíd lebontását, helyébe biztonságos
vasbeton építmény készül.

A hidat az 1990-es évek közepén a saját erdejéből kiter-
melt faanyag felhasználásával javította meg Gyulakuta
község önkormányzata. A régi faszerkezet azonban egyre
gyengült, mígnem a tavaly májusi árvízkor egyértelművé
vált, hogy nem biztonságos. Egy megyei bizottság is meg-
állapította, hogy veszélyes. Mivel a közel 900 lakosú Ha-
vadtőt és a mintegy 400 fős Ravát egyaránt kiszolgálta,
bármikor bekövetkezhetett volna a katasztrófa, a megáradt
folyó elragadhatta volna a szerkezetet, megnehezítve a köz-
lekedést a települések között, az iskolába, közintézmé-
nyekbe igyekvők átjutását, illetve a falu élelmiszerrel,
vízzel való ellátását – idézte fel az előzményeket Varga
József gyulakutai polgármester.

A község nagy gondját megértették a megyei intézmé-
nyek és a kormány, így tavaly kormányhatározat született,
és pénzt különítettek el a sürgősségi alapból a község szá-
mára, amiből elkezdhették a tervek, tanulmányok elkészí-
tését, engedélyeztetését, idén pedig az elektronikus
közbeszerzési eljárást.

A kivitelezés jogát egy marosvásárhelyi cégtársulás
nyerte el. Néhány napja elkezdték a tereprendezést, ezzel

párhuzamosan a fahíd elbontását. A cégnek jó szakemberei,
több évtizedes út- és hídépítési tapasztalata van, a munká-
latvezető mérnöknek is. Úgy tervezik, hogy az őszi esős
idő beállta előtt olyan munkaszakaszba jutnak, hogy biz-
tonságosan és nyugodtan dolgozhatnak a híd vasbeton szer-
kezetének építésén.

A jelenlegi 5 méter széles és 46,4 méter hosszú híd he-
lyén készülő új szerkezet 48,2 méter hosszú lesz, szélessége
10,46 méter, amiből kétoldalt egy-egy méter széles gyalog-
járda is helyet kap, a híd útteste kétsávos, 7,5 méter széles
lesz. A teljes hídfelületet leaszfaltozzák, a járda egy-, az út-
test kétrétegű borítást kap.

A munkálat idejére a forgalmat elterelték, ezért a falut
Erdőszentgyörgy felől a ravai utca irányából lehet megkö-
zelíteni, vagy pedig Gyulakutától Bordosig, onnan a ravai
úttal összekötő, újonnan leaszfaltozott két kilométeres köz-
ségi úton érünk vissza a Ravába vezető községi útra. Ezt a
8,5 kilométer hosszú útszakaszt tavaly kezdte el aszfaltoz-
tatni a községvezetés európai alapból, idén fejezték be, de
a támogatás nem fedte le a teljes szakaszt, csak a vasútig.
A fennmaradt 520 métert az új híd elkészülte után aszfal-
toztatja le önerőből az önkormányzat. Varga József szerint
értelmetlen lett volna aszfaltozni, hogy utána a 20 méteres
vasbeton gerendákat szállító nehézgépek tönkretegyék az
új útburkolatot. Inkább a híd aszfaltozásával egy időben
végzik el a havadtői Belszeg utcát és a ravai községi utat
összekötő szakasz burkolását, erre a jövő évi költségvetés-
ben lesz elkülönítve pénz. 

IDŐJÁRÁS
Részben napos 
Hőmérséklet:
max. 29 0C
min. 14 0C

17., hétfő
A Nap kel 

6 óra 24 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 28 perckor. 
Az év 230. napja, 

hátravan 136 nap.

Jövő héten kezdődik 
a pótérettségi

Augusztus 24-én, hétfőn a románvizsgával kezdődik az
őszi pótérettségi. 25-én, kedden a szaknak megfelelő kö-
telező tantárgyból, szerdán a választott tantárgyból, csü-
törtökön anyanyelvből vizsgáznak a pótérettségizők. A
nyelvi és digitális kompetenciák elismertetésére augusztus
28-án, 31-én és szeptember 1-jén lesz lehetőség. Az óvá-
sok előtti, ideiglenes eredményeket szeptember 2-án, a
végső eredményeket 5-én hozzák nyilvánosságra, az első
szesszióhoz hasonlóan névtelenül, a vizsgázók kódszámá-
nak feltüntetésével.

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

Rövid terápiás program 
Magyarózdon

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 31. – szeptember 11.
között újabb rövid terápiás programot hirdet szabadulni
vágyó szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára Ma-
gyarózdon. Várják azok jelentkezését, akik változtatni sze-
retnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt
életmódjukon. Az alkalom jó lehetőség az egyéni és a kap-
csolati gyógyulásra. Jelentkezni, további részletek felől ér-
deklődni a Marosvásárhelyen és környékén élőknek a
következő telefonszámon lehet: 0743-039-255 (Adorján
Éva).

Pszichoaktív szereket 
foglaltak le 

A marosvásárhelyi szervezett bűnözés elleni rendőrség és
az ügyészség közös akciója keretében augusztus 12-én,
szerdán három helyszínen tartottak házkutatást kábító-
szer-terjesztők felgöngyölítése céljából. Az akció során 1,5
kg veszélyes pszichoaktív szert – zöld és szárított vadken-
dert és kenderszármazékot – foglaltak le a rendőrök. Egy
férfit előállítottak, 24 órára őrizetbe vettek, 13-án pedig el-
rendelték a 30 napos előzetes letartóztatását. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma JÁCINT, 
holnap ILONA napja.

Megyei hírek

Gligor Róbert László

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

Csütörtökön elkezdődött a regisztráció az augusztus 19.
és 21. között tartandó 11. Kolozsvári Magyar Napok ren-
dezvényeire – közölte a szervező Kincses Kolozsvár Egye-
sület.

A közlemény szerint a koronavírus-járvány miatt külön-
leges óvintézkedések és biztonsági előírások mellett, csök-
kentett programmal tartják meg a rendezvénysorozatot. A
programokon csak korlátozott számú néző vehet részt elő-
zetes regisztrációval. A névre szóló, át nem adható ingyenes
jegyeket a www.magyarnapok.ro oldalra kattintva, vala-

mint a főtéri regisztrációs pontnál lehet beszerezni.
A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy a torlódás,

valamint az egészségügyi szempontból kockázatos tömeg
kialakulását elkerülendő, csak érvényes belépőjeggyel lá-
togassanak el az egyes programokra.

A szigorítások ellensúlyozásaként idén az alkalmi KMN
tévé online közvetítéssorozata által azok is részesülhetnek
a magyar napok élményéből, akik a korlátozások miatt sze-
mélyesen nem tudnak részt venni a programo-
kon. (MTI) 

Be lehet jelentkezni a Kolozsvári Magyar Napok
rendezvényeire
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23, 28, 11, 35, 18 + 18 NOROC PLUS: 2 8 7 3 5 9 

37, 21, 34, 10, 28, 38 SUPER NOROC:  1 3 3 7 2 0

47, 11, 17, 35, 3, 29 NOROC: 9 2 7 3 6 6 1

Néhány napja bontják a fahidat, hamarosan már csak emlék lesz Fotó: facebook.com/Léta Zsolt

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

Bontják a ravai hidat

Teleiskola tanároknak
Augusztus 24-től a TVR 2 műsorán

Az online oktatásra felkészítő tanfolyamot szervez pe-
dagógusoknak a közoktatási minisztérium a Román Te-
levízióval közösen. A 15 részből álló tanfolyamon az
online órák megtartásához szükséges felületek felhasz-
nálásáról tanulhatnak a pedagógusok. Ezeket a platfor-
mokat ingyenesen a Google és Microsoft, valamint a G.
Suite for Education és Microsoft Office 365 biztosít-
ja. 

A tanfolyam augusztus 24-én kezdődik, hétfőtől péntekig

tart reggel 9 és 9.30 óra között, majd a délelőtti kurzusokat
délután 3 és 3.30 óra között ismételik meg a TVR 2 műso-
rában, valamint a Román Televízió és a tanügyminiszté-
rium YouTube-csatornán. 

Mivel az oktatásnak minden körülmények között folyta-
tódnia kell, a közoktatási minisztérium ily módon is sze-
retne segítséget nyújtani minden pedagógusnak az online
ismeretek bővítésében – nyilatkozta Monica Anisie oktatási
miniszter. (bodolai)



1087 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 1087 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában – közölte va-
sárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).
A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek
korábban nem volt pozitív teszteredményük. Az új
esetekkel 70.461-re nőtt a fertőzöttek száma. 32.587
pácienst gyógyultnak nyilvánítottak, 7981-en pedig
tünetmentesek voltak, így ők tíz nap után elhagyhat-
ták a kórházat. Ez idáig 1.513.888 koronavírusteszt
eredményét dolgozták fel Romániában. Ezek közül
11.846-ot az elmúlt 24 órában végeztek el, 6.859-et
az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján,
4.987-et pedig kérésre. Az elmúlt 24 órában 37, ko-
ronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett
jelentés. Ezzel 2991-re emelkedett a koronavírussal
összefüggésbe hozható halálesetek száma. 
(Agerpres)

Online is lehet fizetni az útlevél
és a jogosítvány kiváltásáért

A kormány által pénteken elfogadott határozatterve-
zet értelmében a román állampolgárok online is kifi-
zethetik az útlevél és a gépkocsivezetői jogosítvány
kiváltásához szükséges illetékeket. Ezt Ionel Dancă,
a miniszterelnöki kancellária vezetője jelentette be a
kormányülés után, rámutatva, hogy a tervezet a kor-
mányülés pótnapirendjén szerepelt. (Agerpres)

Megerősített lengyel–amerikai 
védelmi együttműködés

Mike Pompeo amerikai külügyiminiszter és Mariusz
Blaszczak lengyel védelmi miniszter szombaton Var-
sóban aláírta a megerősített védelmi együttműködés-
ről szóló szerződést, amelynek keretében tartóssá
válik az amerikai katonai jelenlét Lengyelországban.
A varsói államfői palotában rendezett ünnepségen
Andrzej Duda elnök hangsúlyozta: a szerződés jelen-
tősen megnöveli Lengyelország biztonságát, és ha-
tással lesz többek között a lengyel–amerikai
gazdasági együttműködésre is. A szerződés értelmé-
ben Lengyelországban hozzák létre az amerikai 5.
hadtest előretolt parancsnokságát, és legalább 1000-
rel, 5500-ra növelik meg a már lengyel földön állomá-
sozó amerikai kontingens létszámát. (MTI)

Szankciók készülnek 
Fehéroroszország ellen

Az Európai Unió tagországainak külügyminiszterei
pénteken abban állapodtak meg, hogy szankciókat
készítenek elő a fehéroroszországi választásokat kö-
vető tiltakozáson részt vevők elleni erőszak elkövetői
és a választási eredmények meghamisításáért fele-
lősök ellen – közölte az EU kül- és biztonságpolitikai
főképviselője pénteken. Josep Borrell az uniós kül-
ügyi tanács videókonferencia keretében tartott rend-
kívüli ülését követően közzétett Twitter-üzenetében
kijelentette: az Európai Unió nem fogadja el a vasár-
nap tartott választás eredményét. Az értekezlet to-
vábbi témái közül kiemelte, hogy az unió teljes
szolidaritásáról biztosította Görögországot és Ciprust.
Továbbá felszólította Törökországot, hogy azonnal
szüntesse be a helyzet elmérgesedését okozó, a
Földközi-tenger keleti térségében végzett nyers-
anyagkutatásra irányuló tevékenységét, és kötelezze
el magát a párbeszéd folytatása mellett. (MTI)

tanári működésem alatt mind a két helyzetről meggyő-
ződhettem, ahogy nagyon sok kiváló képességű helyet-
tesítő pedagógussal is volt alkalmam találkozni, akik
olyan tantárgyat tanítottak magas szinten, lelkesedéssel,
amilyen szakokból a 80-as években telített volt az okta-
tásügy, és nem juthattak több évre szóló álláshoz. 

Ilyen tapasztalatok birtokában a címzetes tanár meg-
nevezés, amely a tituláris tükörfordítása, jobban esett a
szememnek és a fülemnek is, de el kell ismernem, hogy
a magyar nyelvben azon egyetemi oktatók megnevezé-
sére használjuk, akik doktori fokozattal rendelkező, or-
szágosan elismert szaktekintélynek számítanak. 

Sajnos ma már véglegesített tanárnak sem nevezhet-
jük azokat, akiket egy katedrára kineveznek, mert a leg-
több állásról már tudni lehet, hogy néhány évig fog csak
élni. Jó néhány, korábban életerős településünkön
ugyanis annyira csökken a gyermekek száma, hogy
előbb összevonják, majd elfogynak az osztályok, ha nin-
csenek roma lakosai a szóban forgó községnek, hogy
pótolják a hiányzó láncszemeket. 

Így hát végleges katedrák is alig vannak, ezért tartom
pontosabbnak a meghatározatlan időre szóló kineve-
zést, amely addig érvényes, amíg gyerek van az iskolá-
ban. Még akkor is, ha a kezdetben a szó eredeti és átvitt
értelmében is használt „rendes” jelző az évek során le-
kopik a katedrát elnyert pedagógusról. 

„Rendes” tanárok 

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Washington aggódik Párizs katonai szerepvállalása miatt a
Földközi-tengeren – jelentette ki Jonathan Hoffman, az ame-
rikai védelmi minisztérium (Pentagon) szóvivője csütörtökön
újságíróknak.

A Pentagon szerint aggasztó, hogy Franciaország a Föld-
közi-tenger keleti térségében megerősítette katonai jelenlétét,
arra hivatkozva, hogy támogatja Görögországot Törökország-
gal szemben, amely további gázkitermelést helyezett ott kilá-
tásba.

A sajtótájékoztatón a Pentagon szóvivője felhívta a figyel-
met arra is, hogy „kicsi az együttműködés” Párizs és Ankara
között.

„Franciaország és Törökország a NATO két rendkívül fon-
tos tagja, és szeretnénk, hogy csökkenjen a feszültség közöt-
tük” – fogalmazott Jonathan Hoffman. Kiemelte, hogy
Washington a további együttműködést szorgalmazza Párizs és
Ankara között, s olyan megoldást tart kívánatosnak a vitá-
jukra, amely „nem teszi szükségessé hadihajók és repülőgépek
telepítését a Földközi-tengeren”.

Franciaország szerdán jelentette be, hogy két Rafale va-
dászbombázót és két Tonnerre helikopterhordozót küld a
Földközi-tenger keleti térségébe „átmeneti időre”. A Párizs és
Ankara közötti feszültség az elmúlt napokban éleződött ki, azt
követően, hogy Athén megvádolta Ankarát: törvényellenes
energetikai feltárásokat folytat görög felségvizeken. Az elmúlt
években a Földközi-tenger keleti vidékein kiterjedt gázmező-
ket fedeztek fel.

Párizs korábban elítélte a török légitámadásokat Irak terü-
letén, Recep Tayyip Erdogan török államfő pedig „gyarmato-
sító törekvésekkel” vádolta meg Párizst a libanoni
szerepvállalása miatt.

Emmanuel Macron francia államfő arra hivatkozva jelen-
tette be a vadászbombázók és a hadihajók telepítését, hogy
így akarja „tiszteletben tartatni a nemzetközi jogot”. A francia
elnök egyúttal tárgyalást szorgalmazott Athén és Ankara kö-
zött, s Berlint is sürgette a közvetítésre. Csütörtökön Recep
Tayyip Erdogan államfő be is jelentette, hogy telefonon
egyeztetett Angela Merkel német kancellárral. (MTI)

Washington aggódik Párizs mediterrán 
katonai szerepvállalása miatt

Összeolvadt az internetnemzedék két rendszerkritikus, kor-
rupcióellenes jelszavakat hangoztató, a közélet megtisztulását
hirdető pártja, a magát jobbközép alakulatként meghatározó,
Dan Barna vezette Mentsétek Meg Romániát Szövetség
(USR) és a centrista, Dacian Cioloş volt miniszterelnök által
alapított Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS).

Az egymással eddig is választási szövetségben lévő két ala-
kulat szombaton előbb külön-külön online kongresszuson fo-
gadta el a fúzióról szóló határozatot, majd közös országos
értekezleten választotta meg ideiglenes vezetését. Az immár
egybeolvadt párt USR néven fog működni. A pártfúzió tör-
vényszéki bejegyzését követő tisztújításig Barna és Cioloş
társelnöki minőségben vezetik az összeolvadt pártot.

A négy éve alakult és a 2016-os parlamenti választásokon
a mandátumok 9 százalékát megszerző USR-ben a küldöttek
76, a tavaly bejegyzett PLUS-ban a küldöttek 83 százaléka tá-
mogatta szombaton az egyesülést.

Az USR-PLUS a régi, „leszerepelt” politikai pártok jobb-

közép alternatívájaként tünteti fel magát, és a korábbi szoci-
áldemokrata kormányok ellen tüntetéseket szervező korrup-
cióellenes civil mozgalmak híveinek támogatására számít.

„A régi pártoknak 30 évük volt arra, hogy bebizonyítsák,
mire képesek. Most a mi nemzedékünkön a sor eldönteni, ho-
gyan nézzen ki ez az ország” – írta a pártfúzióról szóló be-
jegyzésében Dan Barna.

Az IMAS közvélemény-kutató intézet júliusban mérte elő-
ször együtt az USR és a PLUS által létrehozott választási szö-
vetséget. Az USR-PLUS 17,2 százaléka egy százalékponttal
elmaradt a két párt júniusban külön-külön mért bizalmi inde-
xének összegétől.

Az USR és a PLUS tavaly döntötte el, hogy az európai par-
lamenti (EP), elnök-, önkormányzati és parlamenti választá-
son közös jelöltekkel indul. A tavalyi EP-választásokon a
szavazatok 22 százalékát szerezte meg. A novemberi elnök-
választáson Dan Barna volt az USR-PLUS államfőjelöltje, aki
az első fordulóban a voksok 15 százalékát kapta. (MTI)

Összeolvadt a jobbközép USR 
és a centrista PLUS

14 százalékkal emelik a nyugdíjakat szeptember 1-től – je-
lentette be pénteken Ludovic Orban miniszterelnök.

A kormányfő közölte, hogy erről a pénteki kormányülésen
határoztak, amikor elfogadták a költségvetés-kiigazítást is.

Orban elmondta, hogy a kabinetnek nagyon nehéz döntést
kellett meghoznia, mivel az év elején 4,1 százalékos gazdasági
növekedéssel számoltak, de a korornavírus-járvány miatt a
GDP nem nőni, hanem a legfrissebb becslések szerint 3,8 szá-
zalékkal csökkenni fog 2020-ban. Ilyen körülmények között
maximum 14 százalékos nyugdíjemelés a fenntartható, aki
ennél többet ígér, az nem mond igazat – mondta Orban.

A kormányfő ezzel arra utalt, hogy szeptember 1-től 40 szá-
zalékos nyugdíjemelés volt előirányozva a korábban elfoga-

dott jogszabályok szerint, de a liberális kormány szerint a je-
lenlegi gazdasági helyzetben nem lehet ilyen nagy nyugdíj-
emelést biztosítani. Korábban Florin Cîţu pénzügyminiszter
többször is kijelentette, hogy az államháztartás maximum 10
százalékos nyugdíjemelést bír el, ennek ellenére a kormány
most várhatóan 14 százalékos emelésről dönt.

Idén önkormányzati és parlamenti választások is lesznek.
A parlamentben többséggel rendelkező ellenzéki szociálde-
mokrata párt elnöke kilátásba helyezte egy bizalmatlansági
indítvány beterjesztését. A szociáldemokraták egyebek mellett
azt róják fel a kormánynak, hogy nem hajlandó megadni a tör-
vény által meghatározott 40 százalékos nyugdíjemelést. 
(MTI)

Az országos rendőr-felügyelőség kö-
zölte, hogy az elmúlt napokban ellen-
őrizte a műtrágyával kereskedő cégeket,
és több mint 8000 tonna nem megfele-
lően tárolt ammónium-nitrátot foglalt le.

Az ellenőrzésre azután került sor,
hogy Bejrútban mintegy 180 személy
halálát és óriási kárt okozott 2700 tonna
hasonló anyag augusztus 4-i robbanása.

A rendőrség közölte: 51 kereskedelmi
társaságot ellenőrzött, és 11 esetben ál-
lapította meg a szabályok megszegését.
Az ellenőrzések nyomán 8453 tonna am-
mónium-nitrátot foglalt le. A legnagyobb
mennyiséget, közel ötezer tonnát a
Konstanca melletti agigeai kikötőben
foglalta le egy olyan cég raktáraiból,
amely nem rendelkezett engedéllyel az

ammónium-nitráttal való kereskedéshez.
A libanoni tragédia után a romániai

tengeri kikötők igazgatósága közölte,
hogy a konstancai kikötőben jelenleg
közel 26 ezer tonna ammónium-nitrátot
tárolnak. Ez csaknem tízszerese annak a
mennyiségnek, amely Bejrútban felrob-
bant. Az igazgatóság azt is közölte, hogy
a jelenleg tárolt mennyiség átlagosnak
mondható. Az év eleje óta több mint 87
ezer tonna ammónium-nitrátot rakodtak
Konstancán tengeri és folyami hajókba.

Az ammónium-nitrát alapú műtrágyát
gyártó marosvásárhelyi Azomureş társa-
ság közleményben tudatta, hogy a gyár
területén nem tárolnak nagy mennyiségű
műtrágyát. A terméket a gyártás után
azonnal értékesítik, és elszállítják.

Mind a kikötők igazgatósága, mind az
Azomureş társaság azt közölte, hogy az
ammónium-nitrát nem jelent veszélyt, ha
az európai uniós előírásoknak megfele-
lően szállítják, tárolják és használják 
fel.

Ludovic Orban miniszterelnök egy
pénteki rendezvényen újságírói kérdésre
elmondta: a konstancai kikötőben tárolt
műtrágya kereskedelmi szerződés tár-
gyát képezi, és csak addig tartják ott,
amíg hajóra nem rakhatják. Hozzátette:
mind a belügyminisztériumtól, mind a
katasztrófavédelemtől tájékoztatást kért,
és arról biztosították, hogy mindent
megtettek a biztonság garantálásának ér-
dekében. (MTI)

Szeptembertől 14 százalékkal emelik 
a nyugdíjakat

A rendőrség több mint 8000 tonna nem megfelelően
tárolt ammónium-nitrátot foglalt le



maradjon az új elképzelés, rendkívül fontos a korrekt
sávhasználat, az, hogy a beigazolt sávban folytassa
útját a járművezető, ne vágja le és ne térjen át jelzés
nélkül a mellette haladó sávba.
Városszerte túl keskeny sávok 
az autóbuszoknak

A Helyi Közszállítási Vállalat gépjárművezetőjét,
Kristóf Attilát az ovális alakzatú útkereszteződés gya-
korlati hasznáról kérdeztük. Az autóbuszvezető szerint
az új alakzat miatt a Cuza Vodă utcából lehetetlenség
egy sávot használva, szabályosan felhajtani a Maros-
hídra kamionnal vagy autóbusszal. Nem beszélve a
csuklós buszokról, nyergesvontatókról. Úgyhogy a
túlságosan éles ívet mindenképp át kellene alakítani,
mert a jelenlegi helyzetben csak két, egymás mellett
haladó személygépkocsi tudja tartani a besoroláskor
választott sávot. Azonban, mint hangsúlyozta, város-
szerte nagyon sok helyen rendkívül nehézkes a közle-
kedés az autóbuszok számára, mivel a 2,5 méter széles
járműveknek a saját sávjukon – ahol szabályszerűen
haladhatnak – nem maradt elegendő hely a félig járdán,
félig az úttesten parkoló személyautók miatt. Így van
ez városszerte, többek között a Tudor negyed felé ve-
zető szakaszon, a Poklos-patak hídjától a Fortunáig,
vagy a volt November 7. negyedben és még sorolhat-
nánk.
A körforgalom bármilyen alakzatú lehet –
mondják a szakemberek

Az útügyi igazgatóság képviselői szerint nincs
abban semmi kivetnivaló, ha nem kör alakú a körfor-
galom. Nagyvárosokban gyakorta alkalmaznak külön-
féle alakzatú forgalmi szabályozást a nagy forgalmú
útkereszteződésekben. Példaként Brassó kijáratánál, a
kerülőúton is kör helyett ovális alakzatú a forgalom-
szervezési megoldás.

A megyeszékhelyen öt éve kezdték felváltani a vil-
lanyrendőröket a körforgalmak a közlekedés folyama-
tossá tétele érdekében. Közülük egyeseken

gördülékenyebbé vált az áthaladás, másoknál a türel-
metlenség és figyelmetlenség miatt gyakori koccaná-
sokkal végződött az áthajtási kísérlet. Valószínűleg
ezen szeretnének változtatni a kör alakúból oválissá
nyújtott kereszteződés révén is.

A rendőrség szerint a közúti közlekedésben forga-
lomtechnikai szempontból a körforgalom előnye az,
hogy nagyobb az átbocsátóképessége, mint a hagyo-
mányos, villanyrendőr által irányított útkereszteződés-
nek. Ez leginkább a kialakításából adódik, mivel
rengeteg csomóponti mozgás szétdarabolódik, illetve
kisebb akadályoztatással járó manővereket igényel,
ezért váltotta fel a Maros-híd alatti útkereszteződésen
a közlekedési lámpákat a körforgalom. Bár a kialakí-
tása óta eltelt időszakban láttunk már koccanásokat,
sőt, volt rá eset, amikor a közúti rendőrségnek is be
kellett segítenie az áthaladó forgalom irányításába, a
megkérdezett rendőrök szerint a szóban forgó körfor-
galom is életképes lehetett volna. Kialakítása óta
ugyanis felgyorsult a csomóponti mozgás, egy bizo-
nyos időegység alatt több jármű tudott áthaladni a reg-
geli csúcsforgalomban a Maros-híd irányából, mint
annak előtte. Tény azonban, hogy a Sörház/Sinaia ut-
cából érkező és a sportcsarnok felé tartó járművek a
kezdettől nehézkesen tudtak átjutni, mivel majd’ min-
den irányból érkezőknek elsőbbséget kellett volna ad-
janak, ennek ellenére besoroltak, és akadályozták a
Maros-hídra tartó forgalmat is. 

A közlekedési szabályok szerint a körforgalomba
való behajtást abban az esetben kell jelezni, ha az első
kijáratnál el is hagyjuk azt. Ajánlott harminc-negyven
kilométeres óránkénti sebességgel megközelíteni és
besorolni, ugyanis előnyt élveznek a körforgalomba
már bejutott balról érkezők. Ugyanakkor rendkívül
fontos, hogy besorolásnál mindenki a megfelelő sávot
használja. Amennyiben az első kijáraton hagynák el a
körforgalmat, az első sávba kell igazolni, és jelezni a
kilépést, ha a harmadik kijáratnál szándékoznak el-
hagyni a körforgalmat, akkor azt a második kijárat után
kell jelezni.

(Folytatás az 1. oldalról)
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Kamion- és buszsofőrök próbatétele

Vincze Loránt, az RMDSZ színe-
iben mandátumhoz jutott eu-
rópai parlamenti képviselő, az
Európai Néppárt (EPP) képvi-
selőcsoportjának tagja konfe-
renciasorozaton vesz részt
Erdélyben Az Európai Néppárt
képviselőcsoportjának prioritásai
címmel. A képviselővel a kon-
ferenciasorozatról, az 
EPP-képviselőcsoport priori-
tásairól beszélgettünk. 

– Az egész konferenciasorozat
kettős célt szolgál: egyrészt bemu-
tatni az Európai Néppárt képviselő-
csoportjának a prioritásait, hiszen
ebben a csoportban tevékenyke-
dem, és nagyon fontos fejlemények
vannak főleg az uniós költségvetés,
illetve az Európa jövőjéről szóló
konferencia előkészítése terén,
másrészt pedig beszámolok egyé-
ves képviselői tevékenységemről,
hiszen azt gondolom, nem csupán a
választási kampányban kell szóba
állni önkormányzati vezetőinkkel,
az RMDSZ területi szervezeteivel
és a választópolgárokkal, időről
időre számot kell adni a munkáról.
Összesen kilenc ilyen területi kon-
ferencián vettem és veszek részt.
Eddig megvolt Szilágy, Szatmár,
Bihar és Háromszék, következik
Székelyudvarhely, Csíkszereda,
aztán Gyergyó, Vásárhely és Ko-
lozsvár a következő két hétben.

– Melyek voltak a rendezvények
kiemelt témái?

– Ezeken leginkább az uniós tá-
mogatások a kiemelt téma, az, hogy
mire számíthat Románia a követ-
kező hét esztendőben. Az összeg,
amit Románia kap, közel 80 milli-
árd euró, de a kérdés az, hogy el
tudja-e költeni, elkészülnek-e az
operatív programok, kialakul-e egy

olyan menedzsmenthatóság, ami
hatékony pénzfelhasználást tesz le-
hetővé. 

– A másik fontos téma ezeken a
megbeszéléseken a kisebbségi 
érdekérvényesítés.

– Főleg ennek az eredményei, ki-
emelten a Minority SafePack kez-
deményezésnek a sorsa. Köztudott,
hogy a járvány miatt március 23-án
nem kerülhetett sor a közmeghall-
gatásra a témában, október köze-
pére van betervezve. Reméljük,
hogy fizikai jelenlétet tesz lehetővé,
hiszen nem szeretnénk rövid távú
beszélgetést lebonyolítani, miután
nyolc éve dolgozunk, nyolc év épít-
jük a projektet. Ez azt is jelenti,
hogy a Bizottságnak utána három
hónapja lesz arra, hogy döntsön a
jogalkotásról. Erre a legjobb eset-
ben december végén, január elején
kerülhet sor.

– A pénzlehívásnál megvannak a
keretösszegek. Ön azt mondta, Ro-
mánia minden korábbinál több
uniós forráshoz jut, de a kérdés nem
az, hogy mennyi pénz jut, hanem
hogy mennyit tudunk lehívni.

– Igen. 79,9 milliárd euróban ré-
szesül Románia az Európai Uniótól.
Ennek tulajdonképpen két része
van: az első rész a helyreállítási cso-
mag, 33 és fél milliárd euró. Ennek
is két forrása van, az egyik a vissza
nem térítendő támogatás, a másik
pedig hitelkeret. Tehát gyakorlatilag
Románia hitelt vehet fel a 80 milli-
árd eurón belül. Ezt a pénzt a pénz-
ügyi gazdaságfejlesztési eszközök
támogatására, munkahelyteremtésre
– főleg a fiatalok számára –, a 
szén-dioxid-semlegességre való 
áttérésre, mezőgazdasági struktúra-
váltásra használhatja, illetve 
mentőövként fizetésképtelen válla-
latoknak uniós jellegű nagyobb ma-
gánberuházásokra. Ide tartozik a
kutatásfejlesztés is.

– A másik nagy csomag a hétéves
költségvetés.

– A 2021–2027 időszak a klasszi-
kus nagy támogatási vonalak men-
tén alakul. Kohéziós politika – 26,8
milliárd euró. Fontos volt, hogy
megmaradjon ekkora összeggel a
kohézió, hiszen van még miben fel-
zárkóznia Romániának és a többi
közép-kelet-európai államnak; a
mezőgazdasági támogatások, ez
18,7 milliárd euró. A mezőgazda-
sági támogatásoknak is két része
van, egyik a területalapú támogatá-
sok. Ezek szerencsére növekednek,
vagyis közeledünk az uniós átlag-
hoz, hiszen a romániai, Maros me-
gyei gazdák kevesebb
hektáronkénti támogatást kapnak,
mint francia vagy belga sorstársaik,
és ez méltánytalan több szempont-
ból is. Azért harcoltunk Brüsszel-
ben, hogy ez a támogatás
növekedjen évről évre, és a követ-
kező hét évben egy picit növekedni
fog ez a hektáronkénti támogatás. 

– A vidékfejlesztésre szánt pénz
viszont sokkal kevesebb. 

– A másik összetevő a vidékfej-
lesztés a mezőgazdaságon belül. A
vidékfejlesztésre szánt pénz a felére

csökken Románia eseté-
ben, meg úgy általában
uniós szinten, de van mód
pótolni más kohéziós ala-
pokból, olyan országos
programok révén, amelyek
elsősorban a vidéket segí-
tik. Például az ivóvíz- és
csatornahálózat kiépítése,
úthálózat-fejlesztés stb.
És természetesen van pénz
az úgymond zöldítésre,
Európa szén-dioxid-sem-
legességének az elérésére. 

Nagyon örvendek, hogy
megvan az eredménye a
munkánknak, hogy meg-
maradtak a kohéziós ala-
pok, és a mezőgazdasági
alapok növekednek, hi-
szen ezek a kulcsai Erdély
fejlődésének és a magyar-

lakta vidékek gyarapodásának. Ez
azonban az Európai Néppárt képvi-
selőcsoportjának a támogatása nél-
kül nem valósulhatott volna meg. 

– A másik témakör Európa jö-
vője, hogy hogyan alakul át egyál-
talán az Európai Unió. 

– Az már most, a koronavírus-
járvány idején érződött, a polgárok
igénylik, hogy az Európai Unió ko-
ordinálja a fontos területeket: pél-
dául az egészségügyben a járvány
elleni fellépést, az oltóanyag-kuta-
tást és annak a hozzáférhetővé téte-
lét, igénylik a határlezárások
koordinációját akkor is, ha ez alap-
jában véve tagállami hatáskör. Hi-
szen ha nincs összehangolva
európai szinten, akkor káoszt ered-
ményez. Mert ha egy ország lezárja
a határait, akkor a szomszédos or-
szágba esetleg nem jutnak be alap-
vető élelmiszerek. Ezért is fontos az
európai határzárak összehangolása. 

– A polgárok még többet bízná-
nak az Európai Unióra ebben a
problémában, de más tekintetben
is. 

– A lényeg tehát, hogy az egész
uniós rendszert át kell alakítani, de
kérdés, ha át kell alakítani, akkor
milyen módon történjen meg? Az
Európai Parlament szerepe, a jog-
szabály-kezdeményező súlya mind-
mind előjön. 

Egy két és fél, hároméves kon-
zultációs időszak kezdődik ősszel,
aminek itthon is lesz része. Azon
igyekszünk majd, hogy az Európai
Bizottság kiterjessze a kisebb kö-
zösségekre és az őshonos közössé-
gekre is, ezért Erdélybe is hozunk
majd ilyen konferenciát. Az egyik
célunk az, hogy az Európai Unió
nyíltan mondja ki az őshonos ki-
sebbségek védelmének támogatá-
sát, és ez kerüljön be az uniós
jogszabályokba is. Ez a konzultáció
jó lehetőség arra, hogy erre rámu-
tassunk. Azzal együtt, hogy párhu-
zamosan megy a kisebbségvédelmi
kezdeményezés, a Minority Safe-
Pack.

– Ön részt vesz az Európa jövő-
jéről szóló konferencián is.

– Igen, hiszen az alkotmányos
ügyek bizottsága az, amelyben,
hogy úgy mondjam, a műhely-
munka folyik. Az Európai Néppárt
képviselőcsoportjában pedig Manf-
red Weber kért meg arra, hogy ve-
gyek részt abban a szűkebb
grémiumban, amely követi ezt a
munkát. Szintén a képviselőcso-
porthoz tartozik a kisebbségügyben
az a döntés, hogy a Minority Safe-
Pack kezdeményezés miatt a ki-
sebbségi tematikának a
képviseletét, megjelenítését az Eu-
rópai Néppárt képviselőcsoportjára
bízta. Eddig nem volt ilyen pozíció
a Néppártban, és hatalmas rang, le-
hetőség az RMDSZ számára, hogy
úgymond ránk bízták, a kisebbség-
védelemben teremtsük meg a kon-
szenzust a Néppárton belül és a
többi politikai csoporttal folytatott
tárgyaláson is. 

Cél: az Európai Unió nyíltan mondja ki az őshonos kisebbségek védelmének támogatását 
Erdély fejlődésének kulcsai 

Mózes Edith

Újabb 30 napra 
meghosszabbították 
a veszélyhelyzetet

Augusztus 16-tól kezdődően újabb 30 napra meghosszabbították a
koronavírus-járvány miatt május közepén elrendelt, azóta kétszer meg-
hosszabbított veszélyhelyzetet.

Az erről szóló határozatot péntek esti ülésen fogadta el a kormány.
A tervezetet előterjesztő katasztrófavédelmi államtitkár rámutatott:

nem vezetnek be további korlátozásokat, de érvényben maradnak az ed-
digiek. Nem nyithatnak ki tehát a vendéglátóhelyek beltéri részei, zárva
maradnak a színházak, mozik és koncerttermek. Továbbra is kötelező a
védőmaszk viselése a nyilvános zárt terekben, áruházakban, közintéz-
ményekben, közszállításban.

Hatnál több ember nem közlekedhet csoportosan, ha nem egy család
tagjai, a beltéri magánrendezvényeken legtöbb 20, a szabadban legtöbb
50 ember vehet részt, a távolságtartási szabályok betartása mellett.

A veszélyhelyzetről szóló korábbi – az új karanténtörvény hatályba
lépése után, július végén módosított – kormányhatározat a megyékben,
illetve a fővárosban alakult helyi járványügyi operatív törzsekre bízta
azt, hogy szükség esetén regionális szinten kötelezővé tegyék a felnőttek
és öt évet betöltött gyerekek számára a védőmaszkok viselését a kültéri
nyilvános helyeken, ahol és amikor nagyobb tömegek gyűlhetnek össze.

A megyei járványügyi operatív törzsek többsége azóta elrendelte a
kültéri maszkviselést, az országos operatív törzs pedig korlátozta Bu-
karestben, illetve Arges, Brassó, Konstanca, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova
és Galac megyében a kerthelyiségek, klubok és más szórakozóhelyek
nyitvatartását.

Az országos járványügyi operatív törzs a veszélyhelyzet meghosszab-
bítását előkészítő határozatában annyi engedményt tett, hogy ezentúl az
eddigi 23 óra helyett éjféltől reggel 6-ig kell zárva tartsanak az érintett
vendéglátóhelyek, de rendelést továbbra sem vehetnek fel 23 óra után.
(MTI)



Bár nálam volt a ceruza meg a
radír, mégsem hittem volna, hogy
leragadok ennél a témánál, amit –
jobb híján – a ’nemek harcának’ le-
hetne nevezni. Azért furcsállom ezt,
mert én nem vagyok harcos típus, s
a szükséges mennyiségű kétely és
empátia is megvan bennem ahhoz,
hogy a megegyezést keressem és ne
a konfrontációt. Fogjuk rá, hogy a
Téma győzött, és ’ő’ nem hagyja
másról írnom… 
Makrancos Kata

Ma is egy Vilmost idézek, aki tu-
lajdonképpen William, de a műveit
idejében lefordították, így nem ma-
gamnak kell kínlódnom a magyarra
átültetéssel. Elég népszerű szerző,
többek között azért is szeretik szín-
padra állítani a darabjait, mert nem
kell neki honoráriumot fizetni. 

William egyik legtöbbet játszott
darabja A makrancos hölgy, avagy
a hárpia megzabolázása. Négyszáz
éve szerepel a színházak játékrend-
jén, s ha a világ nem hülyül el telje-
sen, akkor 2420-ban is elő fogják
adni valahol. A világ elhülyülése 
leginkább abban mutatkozik meg,
hogy egyre kevesebb a humorér-
zéke. Ezt Makrancos Kata történe-
tének fogadtatásán is le lehet mérni. 

A vígjáték csírája egy ógörög
vicc, miszerint a pásztor azért sze-
reti jobban a kutyáját, mint a fele-
ségét, mert a bundás már az első
füttyentésére ugrik. A vicc – nagyon
szűkszavúan – a szoktatás és idomí-
tás végeredményét közli. William a
szüzsét öt felvonásra bővítette, hadd
legyen min szórakozniuk a nézők-
nek. A színjátékokat nem kell ko-
molyan venni (hiszen játék!), mert
nem egyebek szimbolikus tanme-
séknél, a nézők egy része viszont
valóságnak tekinti azokat. Hogy a
rázúduló szitkokat teljes mértékben
elhárítsa, William a mesét egy
másik történetbe csomagolta. Gaz-
dag urak egy részeget szednek
össze az utcáról, és azzal tréfálják
meg, hogy ágyba fektetik, s amikor
felébred, akkor elhitetik vele, hogy
nemesember. Etetik, itatják, s a szó-
rakoztatására komédiásokat hívnak
a házhoz; ők adják elő Makrancos
Kata meséjét. Egy páduai nemesnek
– Baptista a neve – két lánya van:
Kata és Bianka. Az előbbi egy ége-
delem, a kicsi pedig szelíd galamb.
Kérője csak Biankának lenne, de az
apjuk nem adja a kicsit, míg a na-
gyobbikat férjhez nem adja. Egy
nap megjelenik Petruchio, aki – a
fél Pádua örömére – hajlandó a
makrancos lányt feleségül venni, s
kezes asszonnyá zabolázni. 

A darab egyik értelmezője szerint
„senki sem volt olyan alkalmas erre
a munkára, mint Petruchio”, aki
gondtalan és könnyed férfi volt,
mindenféle furfang jó ismerője, de
„volt szelleme, jókedve, humora is,
továbbá okos, helyes ítéletű férfi is
volt, értett hozzá, hogyan kell szen-
vedélyes, tomboló dühöt tettetni”.
Ha kilépett a goromba ember szere-
péből, akkor „olyan nyugodt volt a
kedélye, hogy ő maga is vidáman
tudott nevetni saját színlelt harag-
ján. Az a szilaj viselkedés tehát,
amelyet akkor alkalmazott, amikor
Kata férje lett, csupán merő játék
volt; bölcsen belátta: a tettetés az
egyedüli módja annak, hogy saját
területén kerüljön fölébe a dühöngő
Kata szenvedélyességének”.

Nem mesélem el az egészet, mert
hosszú lenne, a lényeg: az egyik ’ál-
balhé’ követi a másikat, de a mód-
szer sikeres. Katát éhezteti és a
’családon belüli verbális erőszak’
más fegyvernemeit is felhasználja,
s – láss csodát! – az asszony rövid
idő alatt (nyilván, mert be kell férni
az öt felvonásba) kezes báránnyá
válik. Minden leckéztetés jól van
felépítve, hiszen William dramatur-
giából jelesre vizsgázott annak ide-
jén, s remekül érti a mese fonalának
fondor fonását. A dráma kerek
egész, az utolsó leckéztetés már a
násznép szeme láttára esik meg.
(Az alábbi ’mesét’ nem Williamtól,
hanem egy ’prózai’ összefoglalóból
vettem át.) 

A lagziban a férfiak azon vitat-
koznak, kinek van a legengedelme-
sebb felesége. Mindenki Petruchiót
sajnálja, mondván: az övé a legma-
kacsabb. Petruchio próbát ajánl: hí-
vassa oda mindegyikük a feleségét,
és akinek a felesége a legszófoga-
dóbb és legelőször jelenik meg a hí-
vásra, az nyeri meg a fogadást. 

Lucentio elküldi a szolgáját,
hogy hívná elő Biankát, de az enge-
delmesnek ismert fiatalasszony azt
üzeni: el van foglalva. – Hogyan –
kérdezte Petruchio –, azt mondja, el
van foglalva, nem jöhet? Hát így
válaszol egy feleség? A többiek jót
nevettek Petruchio szavain, és azt
mondták, örülhet majd, ha Kata
nem cifrábbat mond ennél. Horten-
sio felesége sem engedelmeskedik
a hívó szónak, a két magabiztos férj
pedig tovább cukkolja Petruchiót,
aki így utasítja a szolgáját: – Menj
el, fickó, az úrnődhöz, mondd meg
neki, azt parancsolom, jöjjön ide.

Fél perc sem telik el, Kata érke-
zik, és szelíden így szólt Petruchió-
hoz: – Mit kívánsz, uram, miért
hívattál? – Hol a húgod és Horten-

sio felesége? – kérdezte Petruchio.
– A fogadószobában a kandallónál
beszélgetnek. – Menj és hozd őket
ide! – mondotta Petruchio. 

Katharina szó nélkül elment,
hogy végrehajtsa férje parancsát.

– Ha vannak csodák, akkor ez
csoda a javából – mondta Lucentio.

– Úgy van – mondta Hortensio –,
csoda ez, és nem is tudom, mi lesz
ebből!

– Hát mi lenne belőle? – mondta
Petruchio. – Béke, szerelem, nyu-
godt élet, helyes felsőbbség, egy-
szóval mindaz, ami szép és jó a
házasságban.

Tombol a hepiend, a vesztes fér-
jek csalódottan veszik tudomásul,
hogy elvesztették a fogadást, mert
túlbecsülték az asszonyaik engedel-
mességét. 

Petruchio pedig megkéri az asz-
szonyát: mondd meg ezeknek a
nyakas asszonyoknak, milyen enge-
delmességgel tartoznak uruknak és
férjüknek. Az akkor már engedel-
mes Kata igazi szenvedéllyel érvel
amellett, hogy a nők kedves szóval,
engedelmességgel és szerelemmel
tartoznak hites uruknak. 

Lévay József szöveghű fordítása
szerint: „Férjed: urad, fenntartód,
életed fejedelme és főd, aki rajtad
és jólléteden csügg, éretted magát
kockára vetve földön, tengeren, s
virrasztva vészes éjen, hűs napon”.
No, ez akadt fenn a szitán! Ezt a
„monológot a nagy többség a nők
elnyomásaként és alárendeltsége-
ként értelmezte”; a végkifejlet
„megosztotta a közönséget, és indu-
latos reakciókat váltott ki a modern
kor emberéből” – mondják az oko-
sok. 

Miért kell ezen felháborodni?
Szerintem erre a kérdésre csak egy
válasz adható: a humorérzék hiánya
miatt. Ugyanott vagyunk, mint az
Arabella nevű hölgy esetében, aki
Kőmíves Kelemenné hamvait
akarja ’kiszabadítani’ Déva várának
falaiból. (Lásd: Perújrafelvétel,
Mörfi naplója /13./, júl. 27.) 

Azért esnek kétségbe az érzé-
keny lelkűek, mert Petruchio – úgy-
mond – aljasul bánt el az
asszonnyal. Ez nem tragédia,
hanem vígjáték, amelynek alcíme
„a hárpia megzabolázása”. A taps
után Kata és Petruchio az öltözőbe
megy, átöltözik, és a művészbejárón
békésen távozik. Az utolsó jelenet
szövegét pedig a kritikusok magya-
rázzák: így vagy úgy, ui. Kata mo-
nológja többféleképpen is
értelmezhető. Úgymint: „1. Kata
őszintén szól, mert Petruchio meg-
törte és megszelídült. – 2. Kata

őszintén szól, de nem azért, mert
Petruchio megszelídítette, hanem
mert beleszeretett a férjébe, és elfo-
gadta a feleség szerepét. – 3. Kata
ironikus: elhiteti Petruchióval, hogy
megszelídítette őt, de igazából csak
bolonddá teszi. 4. Kata szavait sem
ironikusan, sem komolyan nem ve-
hetjük: beszéde része a játék a já-
tékban viccelődő természetének”.

Ha William még élne, nyugodtan
megírhatná a folytatás négy válto-
zatát. Az egyik lehetséges változatot
Edward Albee írta meg (lásd: Ké-
nyes egyensúly, Mörfi naplója /14./,
aug. 3.): vérre menő harc férj és fe-
leség között. Az sem más, csupán
egy stílusgyakorlat, amolyan: ’így
is lehet élni (de nem ajánlom)’. Ha
látunk egy színdarabot, vagy elol-
vasunk egy könyvet, az nem mindig
jelent követendő példát. 

A fentiek közül kiemelném a Ka-
tára vonatkozó kijelentést: „elfo-
gadta a feleség szerepét”. Helyes.
Kata megértette a ’valamit valami-
ért’ lényegét. Ha gondtalanul akar
élni – asszonyként, ami mégiscsak
magasabb fokozat a vénkisasszony-
sághoz képest –, akkor neki is kell
nyújtania valamit, pl. ki kell kap-
csolnia a hárpiákra jellemző maga-
tartást. Okos lány az, én mondom. 
Közbevetőleg… 
egy kis költészet. Vátszjájána a vers
szerzője, aki a harmadik században
élt India területén, amikor nálunk
még csak a gyújtóst aprították a
Nagy Európai Tábortűzhöz. Szabó
Lőrinc fordításában ismerjük, íme: 

Kit szeretnek a nők?
Az asszonynép kit szeret? / Ki

nyeri el kegyüket? / Aki szivük is-
meri, / aki velük volt kicsi, / akinek
a szava méz, / aki ifju és merész, /
aki kezd és célba fut, / aki paran-
csolni tud, / aki ha szól, szellemes,
/ aki hallgat s jellemes, / aki vágyak
követe, / akinek lát a szeme, / akit
más és legkivált / barátnő is megkí-
vánt, / aki szomszéd, régi, jó, / aki
rokon, uj, bohó, / aki színházakba
jár, / akit vonz a zöld határ, / aki jó-
kedvűen ad, / aki hős és elragad, /
aki úr a sors felett, / aki hírben,
pénzben, észben / vagy szépségben,
ölelésben / lefőzi a férjüket.

*
Egy 21. századi párbeszéd rész-

lete, Husika és Cicuska megbeszéli
a dolgokat: „És egyáltalán: miért
jár hozzád három nős férfi?” „Hát
ez az, mert a háromból csak egy áll,
talán…” 
Egy aktuális regény 

Robert Merle Védett férfiak című
regénye 1979-ben jelent meg ma-
gyarul, s most újra reneszánszát éli,
mert a karantén alatt ismét fölfedez-
ték. Nem érdekelt sem akkor, sem
most, mert egyszer beleolvastam

egy Merle-könyvbe, és úgy érez-
tem: nem nekem ír (egy dobozban
lakik Passuth Lászlóval és Berkesi
Andrással). Ámde! Igen érdekes a
téma, mert közben változott a világ,
és a regénybeli állapotok igen jól el-
lenpontozzák napjaink nővédelmi
akcióit. 

A regény disztópia (a jelenlegi-
nél rosszabb társadalmat képzel el),
az Egyesült Államokban játszódik,
a távoli jövőben. A világon halálos
járványhullám söpör végig; olyan
betegség kaszál, amely kizárólag a
nemzőképes férfiakat támadja. A
’teremtés koronáinak’ tömeges
pusztulása átrajzolja és -építi a tár-
sadalmat, különösképpen a család
intézményét. Ismerős a dolog: a há-
borúk férfihiányt okoztak mifelénk
is, s olyankor a fehérnépek szó sze-
rint hajba kaptak a másodosztályú
legényekért is; mert a férfihormon
hiánya erre késztette az ösztöneik
által vezérelt hölgyeket. Nincs mit
csinálni, ilyen a biokémia. 

A helyzet gyorsan változott, a
munkahelyeket elözönlik a nők, s
az Államoknak új elnöke lett egy
férfigyűlölő nő személyében, aki a
látszat kedvéért belelegyezik, hogy
egy gyógyszergyár területén védel-
met biztosítsanak a kór ellenszerét
kereső néhány kutatónak. Ők a ’vé-
dett férfiak’. 

A regény narrátora – a kutatócso-
port egyik tagja – szerencséjére
nem minden nő osztja az elnökasz-
szony radikális nézeteit, s az ellen-
állásnak a gyógyszergyár területén
is van egy titkos sejtje. A társada-
lom forrong, merthogy a természet
a feministákkal tart. Ámde a mérleg
átbillen a semleges ponton: a hata-
lommegosztás helyett bekövetkezik
a hatalomátvétel. S jól tudjuk: a Ha-
talom nem ismer könyörületet. 

A regénynek erről az ’inflexiós
pontjáról’ (amikor is a mennyiségi
felhalmozódás minőségi változást
okoz) írta az egyik olvasó: „Előre-
bocsátom: feminista vagyok. Igen,
három gyerekkel, 17 év házasság
után is azt gondolom, hogy renge-
teg dologban van igaza a nőjogi
harcosoknak viágszerte. De azt is,
hogy a feminizmust is túlzásba
lehet vinni – erről szól a Védett fér-
fiak. 

Azt javasolom minden ismerő-
sömnek, hogy olvassák el ezt a
könyvet, együtt Margaret Atwood
remekművével, A szolgálólány me-
séjével. Mert a két történet egymás
színe-fonákja, az egyik rémmese a
matriarchális társadalomból, míg a
másik a patriarchális mítosznak a
horrorszerű mélységeit mutatja 
be.” 

Mindezt a békesség és a ’döntet-
len’ kedvéért…

Marosvásárhely, augusztus 10. 
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Szépirodalmi példák

Amióta a járványügyi helyzet
miatt zárt helyeken nemigen
lehet eseményeket tartani, felér-
tékelődtek a szabad ég alatti, kö-
zösségi és kulturális
helyszínként is használható
terek. A Teleki Téka udvara
eddig is számos alkalommal
adott otthont különböző művé-
szeti és történelmi tematikájú
rendezvényeknek, ezen alkal-
mak száma ebben az időszakban
megsokszorozódott. Az egyik
közelgő esemény, amelyre a téka
udvarán kerül sor, egy könyvbe-
mutató lesz: Sebestyén Péter
szentszéki tanácsos, plébános
Kiskertembe rozmaringot ültet-
tem… című magyar népdal- és
nótaválogatásának második, ja-
vított és bővített kiadását ismer-
heti meg az érdeklődő közönség

augusztus 26-án, szerdán este 7
órától.

„Magyar népdalkincsünk is-
merete, éneklése segíti önbecsü-
lésünket, büszkeségünket.
Általuk beazonosíthatjuk ma-
gunkat a világban, erősödik kö-
zösségi tudatunk,
élményvilágunk. Népdalt egye-
dül is lehet énekelni, fütyö-
részni, vezetés, séta, favágás
vagy épp mosogatás közben, de
igazi erejét egy családi összejö-
vetelen, egy közösségben, egy
pohár bor melletti agapén érez-
hetjük meg. Érdemes ilyenkor
elengednünk magunkat, s hagy-
nunk, hogy a népdal repítsen
szárnyán, szabaduljon fel a lel-
künk, szóljon szívből az ének.
Véleményem szerint ez az egyik
legjobb terápia a stressz, a szo-

rongás ellen. Kiléphetünk az
idegtépő rohanás mókuskereké-
ből, és átadhatjuk magunkat a
gyógyító zenének. Egy-két ének
felfrissítő hatására már lelkünk-
ből törnek fel a régi dalla-
mok.

Jelen kötetben elsősorban
olyan népdalok, nóták vagy né-
pies műdalok találhatók, ame-
lyeket a múlt század ’70-es,
’80-as éveiben Felcsíkon énekel-
tek, amelyeket elsősorban szüle-
imtől hallottam és tanultam.
Később már hanglemezekről,
népi együttesektől, táncházakból
más énekeket is szívesen megta-
nultam. Elsősorban olyanokat,
amelyek gazdag, változatos dal-
lamvilággal és érdekes szöveg-
gel rendelkeztek. Mind olyan
énekek, amelyeket korosztályom

most is énekel” – írja kötetéről
Sebestyén Péter.

Az eseményt szervező Erdélyi
Magyar Közművelődési Egye-
sület – Marosvásárhely és
Maros Művészegyüttes szeretet-
tel vár minden érdeklődőt,
ugyanakkor közlik, hogy a
nézők befogadásakor fontos szá-
mukra a járványügyi protokoll
betartása: a helyfoglalás az érke-
zés sorrendjében történik, a száj-
maszk viselése kötelező
érvénnyel bír, valamint a 37,3
Celsius-fok fölötti testhőmérsék-
lettel rendelkező nézőket nem áll
módjukban beengedni a néző-
térre. Felhívják továbbá az ér-
deklődők figyelmét, hogy a
kötelező távolságtartás miatt a
helyek száma korlátozott, emiatt
előzetes helyfoglalás szükséges
a 0757-059-594-es telefonszá-
mon.

Rossz idő esetén az esemény
augusztus 27-én kerül megren-
dezésre. (Knb.)

Könyvbemutató a Teleki Téka udvarán
Kiskertembe rozmaringot ültettem…
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Nagyon sok diák már a líceum évei alatt várja, hogy
elmenjen otthonról, és kezdetét vegye a nagybetűs
élet. Hogy végre a szülők ne mondják meg, mikor
kell hazaérni, és ne kelljen beszámolni a nap ese-
ményeiről. Azonban sokan közülük, amikor megér-
keznek a számukra új városba, rájönnek, hogy nem
is olyan egyszerű egyedül – pontosabban szülők
nélkül – boldogulni. Hiszen a tanulás és szórakozás
mellett minden házimunka a nyakukba szakadt, és
egy idő után már nem bírják a lakásban uralkodó
rendetlenséget. Arról nem is beszélve, hogy az
egyetem nem egy esetben szétszakítja a társasá-
gokat, mert nem mindenki ugyanabba a városba
megy továbbtanulni. A baráti társaságok tehát
szétválnak, és új ismeretségeket kell kössön a fia-
tal egyetemista, ami az elején nagyon nehéz.
Ameddig pedig ez nem sikerül, addig egyedül van.

Ezenkívül még számos nehézség áll az elsőéves – és nem
csak – egyetemisták előtt, de erről meséljenek inkább ők
maguk.

Kedei Csenge: Románul nem könnyű
– Számomra talán a legnagyobb nehézséget a román nyelv

jelentette. Amikor bementem egy üzletbe, soha nem tudtam,
hogy magyarul vagy románul fognak-e hozzám szólni. Szé-
kelykeresztúron román szót még a rendőröktől sem hallani,
és az iskolában is éppen csak annyira tanultam meg a nyelvet,

hogy sikerüljön az érettségim. Mivel nem tudtam románul,
szégyelltem is magam, hiszen ha valaki megkérdezte volna
az utcán, hogy hány óra van, arra is csak nyögdécselve tud-
tam volna válaszolni. Tisztán emlékszem, hogy amikor elő-
ször mentem be egy gyorsétterembe, csak
hebegtem-habogtam, nem tudtam elmondani, mit szeretnék
rendelni, a kiszolgálóknak is hamar leesett, hogy nem beszé-
lek románul, de a következő probléma az volt, hogy ők nem-
hogy magyarul, de még angolul sem tudtak beszélni.
Szerencsére a Marosvásárhelyen töltött három év alatt meg-
tanultam egy kicsit románul.

A líceum elvégzése után nagyon vártam, hogy elkerüljek
Székelykeresztúrról, hiszen mindig is szerettem a változást.
A családom természetesen hiányzott, de bármikor megláto-
gathattak, nem nagy a távolság a két város között. A barátaim
hiányoztak, hiszen a baráti körből egyedül mentem Maros-
vásárhelyre, mindenki más Kolozsvárra került. Főleg az ele-
jén, az első hónapban egyedül éreztem magam, de új
emberekkel ismerkedtem meg, új barátságok születtek, és
idővel ez a hiány is megszűnt. Úgy érzem, Vásárhelytől meg-
kaptam a pótlást mindenért. 

Domokos Ferenc: A nagyváros nem fenékig tejfel
– Sokak számára nehézség tud lenni, és be kell valljam,

számomra is nehézséget jelentett az idegen környezet. Annak
ellenére, hogy jó párszor jártam az egyetem előtt is Kolozs-
váron, és rövid idő alatt megismertem a fontosabb vagy láto-
gatottabb részeit, nagyvárosról van szó, és időbe telik,
ameddig az ember megszokja, hogy hogyan jut el egyik hely-

ről a másikra. Az sem kizárt, hogy hónapokon át egy hosz-
szabb útvonalon megy az ember valahova, bár létezik egy rö-
videbb út is. Ide tartozik a közszállítás megfelelő használata,
hiszen ennek a megszokása is időbe telik. Szerencsére vannak
olyan segédeszközök, amelyek segítenek ebben: telefonos al-
kalmazások, illetve maga a rendszer is logikusan van fel-
építve.

Ami még a nehézségekhez és egyben a távolsághoz tarto-
zik, az az, hogy az ismerősök a város különböző részeiben és
általában eltérő szélein laknak. Ugyanakkor a különböző
egyetemek, karok, kávézók, éttermek, közösségi terek is a
város távoli pontjain helyezkednek el, viszont rengeteg köz-
pontosított hely is van.

Gáspár Attila: A legnagyobb nehézséget a koronavírus
okozta

– A legnagyobb nehézség a koronavírus volt, hiszen el-
mentem, és három hétre rá lezártak mindent a világjárvány
miatt. Ezenkívül, amit a nehézségek közé lehet sorolni, az a
túlzott pörgés. Nagyon jó volt, hogy a központhoz közel lak-
tam, de minél közelebb van az ember a központhoz, annál in-
kább pezseg az élet, tehát egy perc nyugtom sem volt. Este
pedig főttem meg a szobámban, de nem tudtam kinyitni az
ablakot, mert még éjjel is rengeteg autó jár, ebből kifolyólag

pedig óriási a zajszennyezés. Éjjel nem igazán tudtam aludni,
ezért kicsit átalakult a bioritmusom. 

Tehát Budapestnek az a hátulütője, hogy folyamatosan
pörög az élet, és ezt a ritmust fel kell venni, menni kell vele.
Másképp nincs rá mód, hogy valaki megszokja a várost. 

Mielőtt kimentem, sokan mondták, hogy románként fog-
nak kezelni. Ez egyáltalán nincs így. Senki nem nézett csú-
nyán, amikor elővettem a romániai személyi igazolványomat.
Én egyszer sem találkoztam a négy hónap alatt a diszkrimi-
náció ezen formájával, és semmilyen más formájával sem.
Beszéltem a nyelvet, így nem ütköztem semmiféle nehéz-
ségbe, de láttam más országokból érkező embereket, akik
volt, hogy a házhoz szállítást sem tudták elrendezni, mert az
a személy, aki a recepción volt, nem beszélt angolul. Ilyenkor

mindenki hozzám jött segítségért. Nekik az, hogy nem tudják
elintézni a dolgaikat, biztos okozott jó pár kellemetlen pilla-
natot, de nekem szerencsére nem volt részem ilyenben. 

Seprődi Franciska: Az első két hónap nem volt könnyű
– Az elején, amikor Bukarestbe költöztem, egy kicsit fur-

csa volt, hiszen nem tudtam olyan jól románul. Ebből kifo-
lyólag az első két hónap egy kicsit döcögősebb volt. Meg
kellett szokjam, hogy mindent románul kell intézzek. Sze-
rencsére befogadóak az emberek, nem fordult elő, hogy azért
vessenek meg, mert magyar vagyok. Sőt. Nem egy ember

volt kíváncsi rá, hogy kell elképzelni azt, hogy otthon a csa-
ládommal magyarul beszélek, és hogy csak magyar emberek
vannak a közelemben. De nagyon rendesek és befogadóak
voltak, ezen a téren egyáltalán nincs gond. Az első két hó-
napban hiányzott a megszokott környezet, de idővel sikerült
Bukarestben is új kapcsolatokat kiépíteni. 

Szabó Fruzsina: Gyorsan sikerült beilleszkednem
– Elsősorban hiányzott a család, de azért fűződtek pozitív

élmények is a költözéshez. A pozitívak közé tartozik, hogy
külön lakásban, külön városban külön életet tudtam élni. A
negatívum az, hogy messze van, tehát a hazaút több időt vesz
fel, lehet, hogy ebből kifolyólag nem jönnek Marosvásárhely-
ről sokan Váradra tanulni, vagy Kolozsvárt választják, vagy
otthon maradnak. 

Az egyik legnagyobb nehézség az volt, hogy a régi, meg-
szokott társaságom Kolozsvárra ment egyetemre, és ott kép-
zőművészet, reklámgrafika szak nincs. Ezenkívül túl sok

nehézségbe nem ütköztem, mert szerencsére egyből nagyon
jó közegbe kerültem, nagyon jó emberek közé, folyamatosan
segítettük egymást, ilyen szempontból nem voltak problé-
máim. 

*
Sorozatunk következő részében megvizsgáljuk az egyete-

meket és azt, hogy milyen felszerelések állnak a diákok ren-
delkezésére.

Nagy-Bodó Szilárd

Gólyakézikönyv IV.
Nehézségek
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(Fizetett hirdetés)

Pénteken délben iktatta a Marosvásárhelyi Válasz-
tási Irodánál a városi önkormányzati képviselője-
löltek listáját az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezete.

„Az RMDSZ egy teljesen megújult tanácsosi listával vág
neki az idei önkormányzati választásoknak. A marosvásár-
helyi tanácsosi jelöltlistát 3474 támogató aláírással adtuk le.
Köszönöm mindazoknak, akik bizalmukkal tüntettek ki.
Megvan az esélyünk a győzelemre, de ez a győzelem csak
együtt sikerülhet” – hangsúlyozta az aláírások leadását kö-
vetően Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ elnöke.

„Marosvásárhelyen a változásnak nincs alternatívája.
Soós Zoltánnak meg kell nyernie ezt a választást, az ő mun-
káját pedig egy erős csapatnak kell segítenie a következő
négy évben” – mondta Péter Ferenc, az RMDSZ Maros me-
gyei szervezetének elnöke. „Az elmúlt négy évben Maros
megye a fejlődés útjára lépett. A települések többségét fej-
lesztettük, építettük. Marosvásárhelyen viszont bármit pró-
báltunk tenni, folyamatosan akadályokba ütköztünk. Én egy

olyan Maros megyét szeretnék, amelynek Marosvásárhely a
motorja, nem a térség utánfutója” – tette hozzá. 

Tamási Zsolt, az RMDSZ marosvásárhelyi listavezetője
is a változás fontosságát emelte ki. „Marosvásárhelyen új
időszaknak kell kezdődnie, amely az együttműködésről, a
vásárhelyi emberekről és Marosvásárhely jövőjéről szól,
nem az akadályokról és a vezetők érdekeiről. Vegye át a harc
helyét a munka, az összetűzések helyét az együttműködés”
– mondta Tamási Zsolt, majd hozzátette: „Mutassuk meg,
hogy mi, marosvásárhelyiek képesek vagyunk együttmű-
ködő közösségként kizökkenteni a holtpontról a várost, és
előre vinni városunk és gyermekeink jövőjét. Ehhez kérjük
a marosvásárhelyi lakosok támogatását is.”

Az RMDSZ marosvásárhelyi tanácsosjelölt-listájának első
12 helyén a következő jelöltek szerepelnek: Tamási Zsolt,
Portik Vilmos, W. Szabó Péter, Frunda Csenge, Kelemen
Márton, Bereczki Sándor, Kakassy Blanka, Iszlai Tamás,
Jakab István, Szabó Árpád, Venczi Vidor János, Bíró Csaba.

A Maros megyei RMDSZ sajtóirodája

Marosvásárhelyen a változásnak nincs alternatívája 
Iktatta marosvásárhelyi tanácsosi jelöltlistáját 

az RMDSZ

Békemegállapodást 
kötött Izrael és az 

Egyesült Arab Emírségek
Békemegállapodást kötött Izrael és az Egyesült Arab

Emírségek az Egyesült Államok közvetítésével – jelentette
be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.

Az elnök megfogalmazása szerint az Egyesült Államok
két „nagyszerű barátja” között „történelmi békemegállapo-
dás” született, amelynek értelmében Izrael és az Egyesült
Arab Emírségek diplomáciai kapcsolatot létesít egymással.

Ezzel Jordánia és Egyiptom után az Egyesült Arab Emír-
ségek a harmadik arab állam, amely diplomáciai kapcsola-
tot létesít Izraellel. A kapcsolatok normalizálásával
egyidejűleg Izrael felfüggeszti a ciszjordániai palesztin te-
rületek bekebelezését.

A közös nyilatkozatot Donald Trump amerikai elnök,
Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő és Mohamed bin
Zájid Ál Nahajan, az emírségek trónörököse írta alá. A felek
a részletekről a következő hetekben diplomáciai megbeszé-
léseket folytatnak és kétoldalú megállapodásokat írnak alá.

„A történelmi jelentőségű diplomáciai áttörés elősegíti
majd a megbékélést a közel-keleti térségben, és bizonyítéka
a merész diplomáciának, a három vezető víziójának és az
Egyesült Arab Emírségek és Izrael bátorságának” – szögez-
ték le a közös nyilatkozat aláírói. Hangsúlyozták azt is,
hogy „mindhárom ország közös kihívásokkal néz szembe,
és a mai történelmi eredmény mindhármuk javára válik
majd”.

Új korszak kezdődik Izrael és az arab világ kapcsolatai-
ban, az Egyesült Arab Emírségeket további államok fogják
követni a békekötésben Izraellel – emelte ki Benjámin Ne-
tanjahu izraeli miniszterelnök a sajtótájékoztatóján, ame-
lyet minden izraeli tévécsatorna közvetített.

A békeegyezmény keretében nagykövetségeket létesíte-
nek egymás országaiban, jelentős gazdasági fejlesztések és
befektetések lesznek, fellendül a kölcsönös turisztikai ipar,
beindul a légi közlekedés közvetlen járatokkal, és számos
más gazdasági területen is együttműködést folytatnak majd.

A miniszterelnök kijelentette: az egyezmény drámai vál-
tozást hoz Izrael térségbeli státuszában, ezentúl nem ellen-
ségként tekintenek rá, sőt számos állam már most stratégiai
szövetségesének tekinti.

„A Közel-Kelet stabilitása, a biztonsági fenyegetések ki-
küszöbölése és a térség népeivel kötött megállapodások a
céljaim és a Kék-Fehér párt céljai” – írta Twitter-üzeneté-
ben a kormánykoalícióhoz tartozó, centrista Kék-Fehér párt
politikusa, Gabi Askenázi külügyminiszter.

„Üdvözlöm az egyoldalú annektálási terv elkerülését, és
ígérem, hogy a későbbiekben részletesen megvitatjuk a
régió országaival konzultálva a teljes és kiegyensúlyozott
Trump-tervet” – zárta véleményét Gabi Askenázi.

„Gratulálok Izrael államnak és Netanjahu miniszterel-
nöknek az Egyesült Arab Emírségekkel fenntartott kapcso-
latok normalizálása felé tett fontos lépéssel kapcsolatban”
– írta Twitter-üzenetében Jaír Lapíd, az ellenzék vezére.

A most bejelentett békemegállapodás garantálja, hogy a
zsidó állam nem fogja annektálni a palesztin területeket –
jelentette ki Anvar Gargas, az arab ország külügyi állam-
minisztere.

Mint mondta: a megállapodással növekszik az Egyesült
Arab Emírségek befolyása, így szerinte nagyobb az esélye
annak, hogy eredményt érjenek el „ebben a bonyolult régi-
óban”. Az államminiszter megfogalmazása szerint a palesz-
tin–izraeli konfliktus tekintetében Dubaj „hatástalaníthatja
azt az időzített bombát, amely a kétállami megoldást fenye-
geti”. Gargas egyúttal arra szólította fel Izraelt és a palesz-
tinokat, hogy üljenek ismét tárgyalóasztalhoz.

A Palesztin Hatóság elnöke, Mahmúd Abbász hevesen
bírálta és elutasította a megállapodást. „A palesztin vezetés
elutasítja és elítéli Izrael, az Egyesült Arab Emírségek és
az Egyesült Államok háromoldalú, váratlan bejelentését” –
közölte Abbász szóvivője, Nabil Abu Rudeina Rámalláh-
ban.

A palesztin Gázai övezetet uraló, szélsőséges Hamász „a
nép hátba szúrásának” nevezte a megállapodást. „Aki soha
nem támogatta Palesztinát egy golyóval sem, szégyellje
magát, hogy engedelmeskedik” – fejezte ki ellenkezését az
Iszlám Dzsihád nevű terrorszervezet is. Mindkét részről
úgy értékelték, hogy az emírségekkel megkezdett normali-
zálás nem változtat Izrael és a palesztinok konfliktusán.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök üdvözölte a
megállapodást. „Érdeklődéssel és elismeréssel követtem az
Egyesült Államok, a testvéri Egyesült Arab Emírségek és
Izrael állam közös nyilatkozatát, amely szerint véget vetnek
a palesztin föld izraeli annexiójának” – írta. Egyiptomi vá-
rakozás szerint a megállapodás közelebb hozza a békét, a
stabilitást és a jólétet a Közel-Keleten.

Az ENSZ főtitkára is elégedettségét fejezte ki. António
Guterres szóvivője útján közölte: üdvözöl minden kezde-
ményezést, amely előmozdítja a békét és a biztonságot a
közel-keleti térségben”. (MTI)



Meglátogatta a marosvásárhelyi
egykori Május 1. strand heyén
épülő fedett uszodát Camelia Potec
volt olimpiai bajnok úszó, a Román
Úszószövetség elnöke. A helyszí-
nen tekintette meg a munkálatok
menetét, illetve találkozott a leendő
építmény tulajdonosa, a Mureşul
sportklub elnökével, Cosmin Pop-
pal, valamint helybéli úszóedzők-
kel.

Potec látogatása jelzi, hogy az
úszószövetség kiemelt figyelem-
mel követi a marosvásárhelyi
uszoda épülését, és olyanként te-
kint rá, amelyben nemcsak orszá-
gos, hanem nemzetközi
versenyeket is lehet majd rendezni.
A régebbi fedett uszodák az ország-

ban ugyanis nem rendelkeznek le-
látóval, vagy ezek befogadóképes-
sége kicsi, illetve a most létesülő
uszodának az is az előnyére válik,
hogy egy 25 méteres, bemelegí-
tésre alkalmas medencét is tartal-
maz az olimpiai méretű
versenymedence mellett. Ilyen te-
kintetben Camelia Potec csalódott-
ságának adott hangot, hogy a
lelátókat csupán 800 fősre tervez-
ték. Ugyanakkor a helyszínen meg-
találták annak a lehetőségét, hogy
adott esetben a két medence közé
ideiglenes lelátók felszerelésével
bővíteni lehet a nézői befogadóka-
pacitást, és így a nemzetközi verse-
nyekre is alkalmassá válhat a
létesítmény.

A Mureşul klub elnöke, Cosmin
Pop szerint akár már decemberre át-
adásra készen lehet az uszoda, ezt
Camelia Potec kicsit optimista
becslésnek vélte. További megol-
dásra váró feladat a működéshez
szükséges berendezések beszerzése,
hisz az Országos Beruházási Társa-
ság csak az épületet húzza fel, a be-
rendezéseket a Mureşul klubnak
kell biztosítani. Pop szerint gondos-
kodtak a be-
rendezések beszerzéséről is, reméli,
hogy ezek az átadáskor már rendel-
kezésre állnak.

A legnagyobb gond jelenleg
azonban annak az időnek az áthida-
lása a marosvásárhelyi úszók
számá-ra, amely a létesítmény meg-

nyitásáig hátravan. A tavasszal
ugyanis a polgármesteri hivatal le-
bontatta a víkendtelepi sátrat, és a
szabad ég alá került olimpiai méretű
uszoda a hideg idő beállta után
aligha lesz használható. Kényszer-
megoldás lehet a 25 méteres Mircea
Birău uszoda, amelyet korábban, a
víkendtelepi sátor felhúzása előtt
használtak a sportolók, innen azon-
ban a versenyzőket 
kitiltotta a polgármesteri hivatal, és
továbbra sem fogadja őket a létesít-
ményben.

Ismét lesz görkoripálya
Az uszoda átadása után ismét

használható lesz a közvetlen szom-
szédságában található aszfaltborí-
tású görkorcsolyapálya – mondta el
a sajtónak Cosmin Pop, a Mureşul
elnöke. A pálya az építkezés meg-
kezdése óta nem használható, és a
munkálatok miatt óhatatlanul káro-
kat szenvedett. 

Az építkezési szerződés értelmé-
ben azonban az uszoda elkészülése
után a görkoripályát az eredeti álla-
potában állítják vissza. Elkészülé-
sekor ez volt az ország egyetlen
gyorsasági görkorcsolyapályája,
amelyet a gyorskorcsolyázók nyári
bajnokságainak megszervezésére
használtak. A pályát az amatőr spor-
tolók is használhatják, amikor azon
nincsenek edzések vagy verse-nyek
– biztosította az érdeklődőket 
az elnök. (B. ZS.)

Országos fontosságú helyszín lehet 
a marosvásárhelyi uszoda

Több új igazolást jelentett be a hét végén
kezdődő bajnokság előtt a Sepsi OSK 1. ligás
labdarúgócsapata. Hadnagy Attila sportigaz-
gató náhány ismert játékos aláírását szerezte
meg annak érdekében, hogy az új bajnokság-
ban is legalább erős középmezőnyben végez-
hessen a csapat, és ne környékezze a kiesés,
mint ahogy az idén (a szövetségi machinációk
miatt is) történt.

Kapusposztra a spanyol Jesús Fernández
Collado érkezik, aki az utóbbi két évet a ko-
lozsvári CFR-nél töltötte, de csak ritkán jutott
szóhoz Arlauskis árnyékában. Pedig a Real
Madridnál is megfordult hálóőr több meccset

is lehúzott a spanyol élvonalban a Real, a Gra-
nada és a Levante színeiben. Emellett jelentős
tapasztalata van a spanyol másodosztályban.
Miután Fejér Nyíregyházára igazolt, az eddigi
biztos kezdő Niczulynak kemény vetélytársa
akadt. A védelem erősítésére Bogdan Mitrea
a szlovák Nagyszombat csapatától érkezett. A
kolozsvári születésű középhátvéd belföldön a
Viitorulnál és a Steauánál játszott, utóbb az
olasz Ascoliban és Cipruson több klubban
szerepelt. Balhátvéd posztra a görög Panajo-
tisz Deljanidisz érkezését jelentették be, ami
azt is jelenti, hogy arra számítanak, Florin Şte-
fant, a keret egyik legértékesebb játékosát

(950 ezer euróra becsüli a Transfermarkt) nem
fogják tudni hosszú ideig megtartani. Delja-
nidisz legutóbb az OFI Kréta játékosa volt,
korábban a PAOK-ban játszott. Külföldön
eddig csak Szlovákiában a Nagymihály együt-
tesében szerepelt.

Középpályán szintén a Steauából és a Vii-
torulból ismert játékos érkezett Szentgyörgyre
a horvát Adnan Aganović személyében. Aga-
nović a Steuától való 2017-es távozása óta a
görög Lariszában, a török Altay Izmirben, il-
letve a ciprusi AEL Limassolban szerepelt.
Ugyancsak középpályás a támadó felfogású
Florin Purece volt ifjúsági válogatott, a Viito-

rul neveltje. Ő is külföldről tér haza, a lengyel
Termalica Nieczeczától, korábban az izraeli
Hapoel Ranaanánál játszott. A csatársort régi
ismerős erősíti, Bryan Nouvier egy év után tér
vissza Sepsiszentgyörgyre, miután az előző
idényben a lengyel Rakowban játszott. Nou-
vier most szabad játékosként jön az OSK-hoz,
miután korábban kölcsönben szerepelt a
szentgörgyieknél. 

A Sepsi OSK egyelőre csupán Fejér eliga-
zolását jelentette be, de minden bizonnyal
mások is távozni fognak. Jelenleg ugyanis 33
fős kerete van a csapatnak, ez pedig több mint
az ideálisnak számító 25-26 fő. (bálint)

Kisorsolták a labdarúgó 1. liga program-
ját. Az új pontvadászat roppant rövid szünet
után, már a hét végén megkezdődik, és az
első, amelyet 16 csapattal, alapszakasz utáni
rájátszással rendeznek. Mivel pedig az előző
bajnokság szokatlanul elhúzódott, és így az
újnak is késői a rajtja, továbbá megnőtt a
mezőny növelésével a játéknapok száma is,
a nyári szünet kiesése után a téli szüneten is
átugranak ebben az idényben a csapatok. A
karácsony-újévi időszakban csak három
hétig áll a bajnokság, január közepére már
visszavárják a pályákra a játékosokat. Ebben
a helyzetben kimarad a téli alapozás, illetve
az időjárás is fontos szerepet játszhat (a ko-
ronavírus-járvány mellett), és lényeges,
hogy a szabály által megkövetelt gyepfűtés
működjön is. (Egy újabb pénzügyi érvágás,
miután a folyamatos tesztelés csillagászati
összegeket emészt fel a klubok kasszájából,
és a létszámnöveléssel csökken a televíziós
közvetítési jogdíjakból befolyó hányad.)

Miután Marosvásárhelynek nemhogy az
1. ligában, de még a megyei bajnokságban
sem igen van labdarúgócsapata a politikai-
lag elbaltázott városi sporttámogatási rend-
szer miatt (elnézést a „sporttámogatási
rendszer” kifejezésért, hisz a semmire ez túl

pompázatos szókapcsolat), a helyi fociked-
velők választhatnak kedvencet a kolozsvári
CFR és a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK kö-
zött. (Lehetnek persze más csapatok is, de
közvélemény-kutatás nélkül is megállapít-
hatjuk, hogy ennek a két csapatnak szurkol-
nak a legtöbben.)

Nos, ez a két klub már a második fordu-
lóban egymás ellen lép pályára, Kolozsvá-
ron, közvetlenül azután, hogy a CFR hazatér
Zágrábból (feltételezve, hogy szerdán túljut
a máltai ellenfelén), ahol a Bajnokok Ligája
selejtezőjében játszik. Ez némileg a Sepsi
OSK-nak kedvez, hisz az első két forduló-
ban a bajnoki ezüstérmes Craiovával és a
bajnok CFR-rel találkozik. Alább a két em-
lített csapat programját tanulmányozhatják,
az alapszakasz az első felében.

Mint tudjuk, a felsőházba hat klub jut be,
az alsóházban tíz csapat lesz. A kiírás értel-
mében az alsóház utolsó két helyezettje ki-
esik, míg a 13–14. helyezettek osztályozót
játszanak a 2. liga 3–4. helyezettjei ellen.
Újdonság, hogy az alsóházból a 7–8. helye-
zettek játszanak egy pótselejtezőt a hetedik
helyen végzett csapat otthonában, és a győz-
tes megpróbálhatja a felsőház utolsó európai
kupaszereplésre jogot adó helyén végző csa-
pat otthonában kivívni a jogot az Európa-
liga-részvételre.

Bálint Zsombor

1. forduló (augusztus 22/23.): 
Clinceni-i Academica – Kolozsvári CFR
Cluj
Sepsi OSK – Craiovai Universitatea 

2. forduló (augusztus 29/30.): 
Kolozsvári CFR – Sepsi OSK

3. forduló (szeptember 12/13.):
Giurgiui Astra – Sepsi OSK
Kolozsvári CFR – Nagyszebeni Hermann-
stadt

4. forduló (szeptember 19/20.): 
Sepsi OSK – Viitorul
Giurgiui Astra – Kolozsvári CFR

5. forduló (szeptember 26/27.): 
FC Voluntari – Sepsi OSK
Kolozsvári CFR – Târgoviştei Chindia

6. forduló (október 3/4.):
Sepsi OSK – Piteşti-i FC Argeş
Viitorul – Kolozsvári CFR

7. forduló (október 17/18.): 
Jászvásári Poli – Sepsi OSK
Kolozsvári CFR – FC Botoşani

8. forduló (október 24/25.):
Sepsi OSK – Dinamo
FC Voluntari – Kolozsvári CFR

9. forduló (október 31./november 1.):
Clinceni-i Academica – Sepsi OSK
Kolozsvári CFR – Medgyesi Gaz Metan

10. forduló (november 7/8.):
Sepsi OSK – Nagyszebeni Hermannstadt
Piteşti-i FC Argeş – Kolozsvári CFR

11. forduló (november 21/22.):
Târgoviştei Chindia – Sepsi OSK
Kolozsvári CFR – Aradi UTA

12. forduló (december 5/6.):
Sepsi OSK – FC Botoşani
Jászvásári Poli – Kolozsvári CFR

13. forduló (december 12/13.):
Medgyesi Gaz Metan – Sepsi OSK
Kolozsvári CFR – FCSB

14. forduló (december 15/16/17.):
Sepsi OSK – Aradi UTA
Dinamo – Kolozsvári CFR

15. forduló (december 19/20.):
FCSB – Sepsi OSK
Kolozsvári CFR – Craiovai Universitatea

A visszavágók január 13-án kezdődnek és
április 11-éig tartanak. Ezt követi a ráját-
szás, amelyet május végéig kell befejezni.

Készen áll a bajnoki program 
az 1. ligában
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Megújul a Sepsi OSK kerete
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Nyolcat vágott a Bayern Messiék kapujába

Az elődöntőkhöz értek az idén a
világjárvány miatt megkésett euró-
pai labdarúgó-sorozatok. Közben
pedig az új idényben máris törölni
kellett egy meccset a vírus miatt.

Nem kis izgalmakat és meglepe-
téseket hoztak az idei Bajnokok Li-
gája negyeddöntői. A legnagyobb
bomba a Barcelona – Bayern talál-
kozón robbant, nem feltétlenül
azért, mert a bajorok nyertek,
hanem a mellbevágó eredmény
okozott szenzációt. A Bayern nem
kevesebb, mint nyolcszor vette be
Ter Stegen kapuját, és ekkora ruhát
emberemlékezet óta nem kapott a
Barca. Messi gyakorlatilag átlagfut-
ballistává változott ezen a meccsen,
míg a találkozó legjobbjának Tho-
mas Müllert választották. Pikáns
részlet, hogy Coutinho két gólt is
szerzett, miután a Barcelonánál
nem volt helye a csapatban.

Meglepetés született a másik
német–spanyol negyeddöntőben, az
RB Lipcse – Atlético meccsen is, és
a lipcseiek továbbjutása azt jelenti,
hogy a spanyol bajnokság képviselő
nélkül marad a BL elődöntőiben. Az
RB Olmo révén jutott vezetéshez az
51. percben, míg az Atlético bünte-
tőből egyenlített. A meccset a 88.
percben döntötte el Adams megpat-
tanó lövése. A lipcsei csapattal két
magyar válogatott is BL-elődöntőbe
jutott. Gulácsi ezen a meccsen is a
kapuban állt, míg Willi Orban a kis-
padon maradt.

Drámai végkifejlettel ért véget az
Atalanta – PSG találkozó. A BL idei
meglepetéscsapata, az Atalanta
hosszú ideig vezetett, Pašalić 27.
percben szerzett góljával. Hiába
volt azonban még a 90. percben is
előnyben, a PSG előbb egyenlített,
majd a 90+3. percben Choupo-Mo-
ting a győztes gólt is megszerezte a
párizsiak továbbjutásához.

Az utolsó negyeddöntő is megle-
petést hozott, és francia–német elő-
döntőket. A Manchester City túlzott
óvatossággal kezdte az Olympique
Lyon elleni találkozót, és ez meg-

bosszulta magát. Szünetig a fran-
ciák kerültek előnybe, ám hiába
egyenlített Pep Guardiola csapata a
második félidőben, két újabb fran-
cia találat végleg eldöntötte a talál-
kozót.

Az elődöntőket augusztus 18-án
és 19-én játsszák, előbb Lipcse és a
PSG találkozik, másnap a Bayern
ellenfele az Olympique Lyon lesz.
A döntőre 23-án, vasárnap kerül sor
a lisszaboni Da Luz stadionban.

Nem történt meglepetés az Eu-
rópa-liga Németországban rende-
zett negyeddöntőiben, az
esélyesebb csapatok jutottak to-
vább, ki könnyebben, ki megszen-
vedve. Az Inter és a Bayer
Leverkusen csatáján az olaszok már
a 20. percben kétgólos előnyhöz ju-
tottak, és szinte egy büntetőt is rúg-
hattak volna, ha közbe nem szól a
videóbíró. A Bayer ellentámadásból
szépített, de egyenlítésre már nem
futotta. Igaz, ezt követően már az
Inter is visszafogottabban játszott.

Sokkal nehezebben jutott tovább
a Manchester United az idényben
meglepően jól teljesítő FC Koppen-
hága ellen. Karl-Johan Johnsson, a
dán bajnok svéd válogatott kapusa
szenzációs estét fogott ki, de Bruno
Fernandes 90+5. percben rúgott
büntetőjét ő sem tudta hárítani.

Szintén a zárópercekben dőlt el a
Sevilla – Wolverhampton találkozó.
A Sevilla támadt többet, sőt, Jime-

néz egy büntetőt is kihagyott.
Végül, amikor már többen elköny-
velték a hosszabbítást, Banega bea-
dása nyomán Lucas Ocampos a 88.
percben fejelt a Wolverhampton ka-
pujába.

A negyedik negyeddöntőben az
FC Basel 1 perc 38 másodpercig
tartotta a lépést az ukrán Sahtyor
Donyeckkel. A 2. percben hibázott
a bázeli kapus, Júnior Moraes fejjel
szerzett vezetést a Sahtyornak.
Innen pedig végig az ukránok ural-
ták a meccset, és magabiztos, 4-1-
es sikert arattak.

Az Európa-liga első elődöntőjét
lapzárta után játszotta a Sevilla és a
Manchester United Kölnben, míg
hétfőn este Düsseldorfban az Inter-
nazionale és a Sahtyor Donyeck
csap össze. A döntőt augusztus 21-
én, pénteken rendezik Kölnben.

A múlt héten kellett volna leját-
szani az új idény előselejtező torná-
jának döntőjét, a koszovói Drita FC
és az északír Linfield közötti mecs-
cset azonban törölték, miután a ko-
szovói csapat négy játékosánál is
kimutatták a koronavírust. A Drita
szerint csak elhalasztották a mecs-
cset, az UEFA honlapja azonban, a
fegyelmi bizottság döntésére várva,
felfüggesztettként tünteti fel a mér-
kőzést. Ez nagy valószínűség sze-
rint azt sugallja, hogy a Linfield
játék nélkül jut tovább az első selej-
tezőkörbe.

Bálint Zsombor

Eredményjelző
Bajnokok Ligája, negyeddöntők (Lisszabon):
Atalanta – Paris St. Germain 1-2
RB Lipcse – Atlético Mardrid 2-1
Barcelona – Bayern 2-8
Manchester City – Olympique Lyon 1-3

Európa-liga, negyeddöntők (Düsseldorf, Köln, Duisburg, 
Gelsenkirchen):

Internazionale – Bayer Leverkusen 2-1
Manchester United – FC Koppenhága 1-0
Sahtyor Doneck – FC Basel 4-1
Wolverhampton – Sevilla 0-1

2020-21-es idény, BL előselejtező torna (egyetlen menet): 
Drita (koszovói) – Linfield United (északír) függőben

Hatvankilenc év után kapott ki hat góllal 
a Barcelona

Hatvankilenc év után kapott ki hat góllal a Barce-
lona labdarúgócsapata, amely pénteken 8-2-es veresé-
get szenvedett a Bayern Münchentől a Bajnokok
Ligája negyeddöntőjében.

Ezt megelőzően ekkora különbségű sikerre – a fut-
ballstatisztikákkal foglalkozó Opta adatai szerint – a
városi rivális Espanyol volt képes, amely 1951 áprili-
sában mért 6-0-s vereséget egy bajnokin a Barcára. A
gránátvörös-kékek kapuját nyolcszor 1946-ban a Se-
villa tudta bevenni legutóbb, azon a kupatalálkozón 8-
0-s végeredmény született.

A Bayern első csapat-
ként szerzett nyolc gólt
egy mérkőzésen a BL
egyenes kieséses szaka-
szában.

A hatodik bajor találatot
Robert Lewandowski sze-
rezte, aki 60. alkalommal
viselte a Bayern mezét a
sorozatban, ezalatt 50-szer
volt eredményes. Ennél
kevesebbre csak Cristiano
Ronaldónak volt szüksége
egy csapatban a félszáz
BL-gólhoz, neki ez még a
Real Madrid játékosaként
50 meccsen sikerült. A
BL-idényben már 14 talá-
latnál járó lengyel csatár-
nak még van esélye arra,
hogy beállítsa vagy akár
meg is döntse a portugál
támadó egy szezonra vo-
natkozó 17 gólos rekord-
ját.

Az idei az első kiírása a legrangosabb európai kupa-
sorozatnak a 2005/06-os idény óta, amikor sem a hat-
szoros aranylabdás Lionel Messi (FC Barcelona), sem
az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo (Juventus)
nincs ott együttesével a legjobb négy között.

Első ízben fordul elő, hogy a BL legjobb négy csa-
patából háromnak a kispadján honfitársak ülnek: az
eddig bejutott együttesekből a Bayernt (Hansi Flick),
a Paris Saint-Germaint (Thomas Tuchel) és az RB 
Leipziget (Julian Nagelsmann) is német szakember irá-
nyítja. (MTI)

A Juventus szabadulna 
Cristiano Ronaldótól

Spanyol sajtóértesülések szerint a Juventus labdarúgócsapata min-
denképpen el szeretné adni a szupersztárját, Cristiano Ronaldót. A spa-
nyol lapforrás azt is tudni véli, hogy a Juventus már az FC
Barcelonának és a Real Madridnak is felajánlotta a 35 éves klasszist.
A szándék mögött az áll, hogy a Juventusnak egyre nehezebb előterem-
teni Ronaldo évi 23 millió euróra rúgó fizetését.

CR ügynöke, Jorge Mendes már megkapta az instrukciókat, az a fel-
adata, hogy csapatot találjon Ronaldónak. Cristiano Ronaldót mostan-
ság a PSG-vel hozzák kapcsolatba, és a forrás úgy tudja, a párizsiak
gondolkoznak a játékos megszerzésén. Ugyanakkor a Realnál úgy re-
agáltak a felvetésre, hogy ki van zárva CR visszatérése. Volt tárgyalás
MLS-klubbal is, mert a Juve mindenképpen megszabadulna a sztárral
járó fizetéstől, ezért már mindenkinek felajánlották, még a Barcának
is! 

CR 2018 nyarán 117 millió euróért szerződött a Real Madridtól a Ju-
ventushoz, melynek színeiben az érkezése óta összesen 89 tétmérkő-
zésen lépett pályára, ezeken 65-ször volt eredményes, emellett kiosztott
18 gólpasszt is. Noha kétszer is olasz bajnokságot nyert, a Bajnokok
Ligájában a Juventus nem tudott igazán magas szinten teljesíteni, az
idén a Lyon búcsúztatta a sorozat nyolcaddöntőjében.

Az olaszok kétségbeesett helyzetben vannak, mert ha nem sikerül
túladniuk a játékoson, 2022-ig folyósítaniuk kell Ronaldo fizetését,
márpedig éppen ez az ok, amiért túl szeretnének adni rajta.

FA Kupa
A következő szezonban 

nem lesz újrajátszás
A 2020/2021-es idényben az angol labdarúgó FA Kupa minden for-

dulójában egyetlen mérkőzés dönt majd a továbbjutásról.
Az angol szövetség (FA) csütörtöki közlése szerint eltörlik az újra-

játszást, ezzel könnyítve a csapatok sőrő versenynaptár okozta nehéz
helyzetén.

A legrégebbi kupasorozat harmadik és negyedik fordulójában –
amelyben már a Premier League szereplői is érintettek – tradicionálisan
második mérkőzést rendeztek az első meccs vendégegyüttesének ott-
honában akkor, ha az első találkozó döntetlenre végződött.

További intézkedés, hogy a ligakupa elődöntőjében a megszokott
oda-visszavágó helyett ugyancsak egy mérkőzésen dől el a továbbju-
tás.

A ligakupa jövő évi döntőjét február 28-án, míg az FA Kupa fináléját
május 15-én rendezik a Wembley Stadionban. (MTI)

NBA
Csaknem 60 ezer dollárért
kelt el Michael Jordan első
szerződésének másolata

Egy győjtő 57 068 dollárt fizetett az észak-amerikai kosárlabdaliga
(NBA) szupersztárja, Michael Jordan első szerződésének fénymásola-
táért.

Az insidethegames.biz portál híradása szerint az árverésen értékesí-
tett relikvia különlegességét az adja, hogy nem eredeti dokumentumról
van szó, ugyanakkor eddig még nem volt hozzáférhető a nyilvánosság
számára. A legendás játékos 1984. szeptember 14-én írta alá első meg-
állapodását a Chicago Bullsszal, a 24 pontos kontraktusban szerepel,
hogy legalább hét évig erősíti a csapatot, a fizetését ugyanakkor nem
említi, az egy külön dokumentumba került.

Ugyanezen az aukción valaki 379 757 dollárért szerezte meg a hat-
szoros NBA-bajnok Jordan aláírt Nike cipőjét, amelyet az 1985/1986-
os szezonban viselt.

Az elképesztő összegek hátterében az áll, hogy a tavasszal a Netflix
csatornán sugárzott The Last Dance (Az utolsó tánc) címő Jordan-do-
kumentumsorozat óta még keresettebbek minden idők egyik legjobb
kosarasának a relikviái.

Doppingrekord Londonban
Eddig 139 doppingesetre derült fény a 2012-es londoni olimpián

gyűjtött minták elemzése és újraelemzése során, ami új rekordnak szá-
mít. A legtöbb esetet korábban Pekingben regisztrálták, ahol 81 
doppingesetet derítettek fel a doppingellenőrök. A londoni doppingvét-
ségek közül 46 orosz, 17 ukrán, 15 fehérorosz, 14 pedig török sporto-
lótól származik. A megbüntetett versenyzőknek eddig 39 érmet kellett
visszaszolgáltatniuk, közte 13 aranyat. Az esetek közül 91 az atlétiká-
ban, 34 a súlyemelésben történt.

A vétségek száma a közeljövőben tovább nőhet, mert van olyan el-
járás, amely még folyamatban van. Csupán a minták újraelemzése során
eddig 65 pozitív esetre bukkantak.
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Két országos bajnoki címet nyert Moréh Tamás
Hosszas versenyszünet után ren-

dezték meg Jászvásáron az orszá-
gos gyerek- és ifjúsági
íjászbajnokságot a Román Íjászszö-
vetség szervezésében, amely az
olimpiai szakágat is magába fog-
lalja. A versenyen a járvány miatt
csak kevesen vettek részt, azonban
a jobb versenyzők mind ott voltak,
így az eredményeket nem befolyá-
solta a szűkebb mezőny. 

Marosvásárhelyről ott volt a ver-
senyen Moréh Tamás, akit a párizsi
olimpiára készítenének fel az
edzői. A 14 éves íjász a saját kate-

góriáján kívül (ifjúsági 2) az eggyel
idősebb serdülők között is indult,
és mindkettőben bajnoki címet
szerzett.

Az ifjúsági 2 kategóriában a Ma-
rosszéki Íjászok színeiben ver-
senyző Moréh Tamás új országos
csúcsot állított fel 684 körrel a 720
lehetségesből 50 méteres távon.

A serdülő korosztályban Moréh
Tamás a dévai SCM klubot képvi-
selte, kettős leigazolással. Itt már az
olimpiai szabályok szerint rendez-
ték a versenyt, azaz egy kvalifiká-
ciós kör után, amely a főtáblán
elfoglalt helyet határozta meg, egy-
más ellen küzdöttek meg az íjászok,

kieséses rendszerben, 60 méteres
távról. Tamás itt a selejtezőben 652
körrel a második legjobb eredményt
érte el, azonban a kieséses vetélke-
dőn minden ellenfelét legyőzte, a
döntőben azt a Mario Tamput is, aki
egy körrel lőtt jobban a selejtező-
ben.

A marosvásárhelyi íjász számára
az idén több nemzetközi verseny is
tervben volt, azonban ezeket a jár-
vány miatt sorra törölték, így ma-
radnak az edzések és a felkészülés
azzal a profi felszereléssel, amelyet
a támogatók biztosítanak: a maros-
vásárhelyi Clini-Lab és a Mol Ro-
mánia Alapítvány. 

Családja, különösen nagyma-
mája nem szerette volna, hogy
ökölvívással foglalkozzon, több
sportág kipróbálása után mégis a
szorítóban kötött ki, és minden idők
egyik legjobb magyar bokszolója
lett Kovács István, aki hétfőn ün-
nepli 50. születésnapját.

„Kokó” mindent megnyert, amit
a sportágban lehetett: olimpiai baj-
nok, világ- és Európa-bajnok. A hi-
vatásosoknál szerzett vb-övvel
ráadásul az első magyar profi világ-
bajnok lett. Mindezt úgy, hogy ki-
fejezetten későn, 14 éves korában
ment el először bokszedzésre.

„Kulcsos gyerek voltam, hatéves
koromtól magamra voltam utalva.
Reggel hétkor elmentem otthonról,
és este nyolcra értem haza” – mesélt
életének korai szakaszáról az MTI-
nek Kovács István, akinek szülei
kiskorában elváltak, édesanyja
pedig rengeteget dolgozott, így 
leginkább nagyanyja nevelte. Emi-
att ugyanakkor nincs benne 
hiányérzet vagy keserűség, szeren-
csésnek tartja magát, és jó emléke-
ket őriz azokról az időkről.

Saját bevallása szerint fiatalon
szinte mindenbe „belekóstolt”, ami
megtetszett neki. „A keresztszemes
hímzést is kipróbáltam” – jegyezte
meg példaként, ahogy azt is, hogy
rengeteget olvasott, a könyvtárak
állandó vendége volt.

Sportban a labdarúgással kezdett
az MTK-ban, ahol elmondása sze-
rint jó társaságban, tehetséges fut-
ballisták között volt, ám elég
gyorsan kiderült, hogy nem lehet-
nek vérmes reményei: „vékony vol-

tam és gyenge”. A futball után még
jó néhány kitérőt tett, amíg a bok-
szig eljutott. Kézilabdázott, csel-
gáncsozott és jégkorongozott is.

„Hokiskarrieremnek Balogh Jó-
zsef vetett véget, amikor egy lövés-
sel eltörte a korcsolyám pengéjét” –
idézte fel mosolyogva az ökölvívást
megelőző utolsó állomás zárómo-
mentumát Kovács István.

Bokszolni egy barátjával ment el
az EVIG-be. Az ökölvívás a családi
hagyományokat tekintve magától
értetődő lehetett volna, édesapja és
bátyja is bokszolt, ám őt – elsősor-
ban – nagyanyja tiltotta tőle, mond-
ván, ne legyen olyan, mint az apja,
aki nem volt a mama kedvence.

Az edzéseken gyorsan kiderült,
hogy tehetséges, és szerencsésnek
érzi magát, hogy olyan edzői vol-
tak, akik a technikai és taktikai ala-
pokat is megtanították neki.
Emlékei szerint az első meccsét
még elbukta, később viszont szinte
csak győzött, de az 1988-as
gdanszki junior Európa-bajnoksá-
gon váratlanul érte, hogy diadal-
maskodott.

„1988 fontos év volt az életem-
ben, Eb-t nyertem, akkor ismer-
kedtem meg a későbbi első
feleségemmel, ahogy Szántó Öcsi
bácsival is, s abban az esztendő-
ben érettségiztem” – sorolta a
szöuli olimpia évének számára
fontos eseményeit. Ezek után iga-
zolt át a Vasashoz, ahol a Magyar-
országra hazatérő Bódis Gyula
teremtett új, profi szemléletű kör-
nyezetet és alakított ki ütőképes
csapatot.

A folytatásban Kovács karrierje
meredeken ívelt fel, 1991-ben a fel-
nőtt Eb-t és vb-t is simán nyerte, és
esélyesként utazott el az 1992-es
olimpiára, melyen minden maga-
biztossága ellenére megtapasztalta,
hogy az ötkarika mennyire meg
tudja nehezíteni egy sportoló dol-
gát.

„Az első három mérkőzésem
sima volt, az elődöntő napján vi-
szont minden rosszul alakult, nem
volt jó a közérzetem, a szálláson
hagytam a kabalám, a bemelegítés
közben sem voltam nyugodt, in-
kább idegesítettek a körülöttem
lévők, mint megnyugtattak volna” –
beszélt a vesztes meccs előzménye-

iről. Mindezek ellenére
Barcelonában még nem volt
csalódott, csak Magyaror-
szágon lett az. A „kudarc”
anyagilag is rosszul érin-
tette, és a következő fél
évben lazábban állt az ököl-
víváshoz, majd 1993 janu-
árjában választás elé került,
és Szántó Imre mellett dön-
tött, akivel egészen 1997
őszéig, amatőr karrierje vé-
géig dolgozott együtt.

„Öcsi bácsi abban volt
más, hogy mindig meghall-
gatott, partnerként kezelt. Ő
az az ember, akinek akkor is
igazat tudtam adni, amikor
nem volt igaza” – méltatta a
korábbi szövetségi kapi-
tányt Kovács István, akinek
az atlantai olimpiát meg-
előző években a nagy torná-
kon nem jött össze az arany,

az 1996-os Eb-n viszont simán győ-
zött, majd a nyári játékokon is ma-
gabiztosan menetelt, az
elődöntőben és a fináléban sem re-
megett meg a keze.

Az olimpiai diadallal 26 évesen
teljessé tette amatőr pályafutását, a
finálé végén a ringben meg volt
győződve, hogy többet nem lép szo-
rítóba, a hivatásos folytatás fel sem
merült. „Itthon a profi boksz szitok-
szónak számított akkor” – jegyezte
meg.

Néhány hónap után viszont már
hiányozott neki a boksz, ráadásul
1996 őszén kiderült, hogy 1997
őszén Budapesten lesz a vb. Köz-
ben Flensburgból hívták, hogy csat-

lakozzon az újonnan alakuló Bun-
desliga-csapathoz. Ez volt az a mo-
mentum, mellyel elindult a profi
karrier felé, első flensburgi meccsén
ugyanis Peter Hanraths, az Univer-
sum Box Promotion egyik vezetője
is jelen volt, és még a helyszínen
megállapodott – Dámossy Zsolt se-
gítségével – a magyar öklözővel.
Dámossy és Kovács párosa 1997 ta-
vaszán a szerződés aláírásakor a te-
levíziós közvetítési jogokra is
megállapodott az Universummal,
mérkőzésenként 20 ezer márkát 
ígértek, pedig nem volt hazai szer-
ződésük. Szerencséjükre viszont az
akkor megjelenő RTL Klub német
vezetője azonnal ráharapott a lehe-
tőségre, Kovács profi meccsei
pedig beváltották az előzetes remé-
nyeket, és óriási nézettséggel futot-
tak.

A hivatásos karrier az amatőrhöz
hasonló ívet vett, Kovács István 17.
meccsén Európa-bajnoki övet, 19.
találkozóján pedig a Boksz Világ-
szervezet (WBO) vb-övét is meg-
szerezte. A címvédés már nem
sikerült, Julio Pablo Chacontól ki-
kapott, majd két győztes meccs után
visszavonult.

„Gdanszkban, az első nagy nem-
zetközi sikerem helyszínén volt az
utolsó mérkőzésem, így keretbe lett
foglalva a karrierem, amivel tökéle-
tesen elégedett vagyok” – összeg-
zett Kovács István, aki a civil
életben is sikeres, vállalkozásai
mellett jelenleg az M4 Sport műsor-
vezetője és a WBO alelnöke. Idén
pedig hatodik alkalommal teljesí-
tette az Ironmant. (MTI)

Ökölvívás
Ötvenéves Kovács (Kokó) István, az első magyar profi világbajnok

Bálint Zsombor

Kamion-Eb
Bemutatkozott Kiss Norbert

új csapata és versenykamionja
Bemutatkozott a Hungaroringen szerdán Kiss Norbert kétszeres Eu-

rópa-bajnok kamionversenyző új, magyar csapata, a Révész Truck Ra-
cing Team, melynek 40-es rajtszámú versenykamionját is bemutatták a
mogyoródi Forma–1-es pályán.

A sajtótájékoztatón Szabó Tünde sportért felelős államtitkár azt
mondta, az autó- és motorsport a 21. század egyik legnépszerőbb sport-
ága, az állami sportigazgatásnak pedig szintén nagy öröm a Révész TRT
megalakulása, amelyre nemcsak az ország keleti része, hanem egész
Magyarország büszke lehet.

„A sikerek idején általában csak a sportolót látjuk, de azt nem, hogy
az eredmények mögött milyen csapatmunka, mennyire elhivatott szak-
emberek vannak” – fogalmazott Szabó Tünde.

Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) el-
nöke kiemelte, hogy Kiss Norbertnek az elmúlt években nem volt ver-
senyképes kamionja, most azonban a Révész TRT megalakulásával ez
a probléma megoldódott.

A szövetségnek az a feladata, hogy minél több olyan eseményt hoz-
zon Magyarországra, amelyen a magyar versenyzők magyar csapat szí-
neiben, hazai szurkolók előtt szerepelhetnek – tette hozzá az MNASZ
elnöke.

Kiss Norbert kiemelte, pályafutása szempontjából nagyon fontos lé-
pésnek tartja, hogy újra magyar csapatnál versenyezhet. Jelezte, az el-
múlt hónapokban sokat dolgoztak azért, hogy rajthoz állhassanak a
kamion-Európa-bajnokság idei szezonjában.

„Tíz éve versenyzem az Eb mezőnyében, volt alattam már néhány
kamion, de őszintén mondom, hogy eddig ez a legjobb, amelyben va-
laha ültem” – mondta Kiss. Hozzátette, nagyon optimista a jövőt ille-
tően.

Révész Bálint, a Révész TRT tulajdonosa arról beszélt, hogy mindig
nagy álma volt egy saját kamionos versenycsapat megalapítása, ebben
pedig tökéletes partnerre talált Kiss Norbertben.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a 40-es rajtszámot azért válasz-
tották, mert a nyírségi Révész Cégcsoport hamarosan a 40. születésnap-
ját ünnepeli. A csapat a tervek szerint jövőre már két versenykamionnal
szerepel az Eb-n.

A kamion-Eb mostani idénye a koronavírus-járvány miatt nem indul-
hatott el, a módosított versenynaptárban nyolc helyett hat versenyhét-
vége szerepel. A szezon augusztus végén Csehországban kezdődik, a
Hungaroringre pedig október 17-18-án, az úgynevezett Super Racing
Festival keretében látogat el a mezőny. (MTI)



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

sárolnék. Az elszállítását és forga-

lomból való törlését vállalom. Tel.

0748-882-828. (8463-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK új tetőket Lindab lemezzel,

valamint kerítést; vállalunk

cserépforgatást, szigetelést kátránnyal,

festést, meszelést és hegesztést. Tel.

0740-651-354. (8243)

KÚTÁSÁST vállalunk és kútgyűrűket

árulunk. Tel. 0765-385-595. (8356)

TETŐFEDÉST, ácsmunkát, kül- és

beltéri munkát vállalok. Minőségi munkát

végzek. Tel. 0758-737-660. (8351)

VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,

kis javításokat, bádogosmunkát, készre

dolgozást, glettolást, festést.

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.

0727-548-721. (8248)

VÁLLALUNK ács-tetőfedő, bádo-

gosmunkát, tetőfelújítást, ereszcsa-

torna és hófogó szerelését stb. Tel.

0755-839-372. (sz.-I)

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. (8471-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel búcsúzunk TOÓK

SÁNDOR kománktól, kereszt-

apánktól és jó barátunktól.

Nyugodjon békében! 

A Benkő 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. (64908-I)

Az AN FEED CÉG RAKTÁROS MUNKATÁRSAT keres nyárádtői
munkapontjára. Elvárások: precizitás, csapatszellem, jó szervezői
készség, a román és a magyar nyelv ismerete. Érdeklődni a 0730-001-
160-as telefonszámon. Az önéletrajzokat az anfeed@anfeed.ro e-
mail-címre várjuk. (64941-I)

A PC HOUSE megbízható nyugdíjas férfit alkalmaz KAPUS állásba.
Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elkül-
deni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá
benyújtani. Érdeklődni a 0265-313-888-as telefonszámon. (-I) 

A PROCARDIA ORVOSI TÁRSASÁG ZÖLDÖVEZET- ÉS ÉPÜ-
LETKARBANTARTÓ munkatársat keres, B kategóriás jogosítvány
kötelező. Fényképes önéletrajzaikat a következő címre várjuk: Ma-
rosvásárhely, M. Eminescu utca 3. szám vagy cabinete@procardia.ro.
(-I)
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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.  

Nagyboldogasszony napja
Augusztus 15. Nagyboldogasszony, azaz
Szűz Mária mennybevételének napja, a ka-
tolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe,
Magyarország patrónájának ünnepe. (Az
MTVA Sajtóadatbankjának anyaga.)

Nagyboldogasszony, Szűz Mária mennybevétele
(Assumptio Beatae Mariae Virginis) legrégibb elne-
vezése: dormitio (elalvás) vagy pausatio (elpihenés),
Mariae, azaz Mária elszenderülésének, halálának a
napja. Szűz Mária mennybevételének dogmáját –
amely szerint Jézus anyja földi életének befejeződése
után testével és lelkével együtt felvételt nyert a
mennybe, föltámadt fia dicsőségébe – 1950. novem-
ber 1-jén hirdette ki XII. Pius pápa Munificentissimus
Deus (A legbőkezűbb Isten) kezdetű apostoli konsti-
túciójával. Nagyboldogasszony napja kötelező
ünnep, vagyis a katolikus hívőknek ezen a napon kö-
telező szentmisén részt venniük.

Az ősegyházig nyúlik vissza a hagyomány, hogy
Jézus Krisztus nem engedte át a földi enyészetnek
édesanyja, Mária holttestét, hanem röviddel halála
után föltámasztotta, és magához emelte a mennyei di-
csőségbe. Az ünnep meglétéről a 7. századtól tanús-
kodnak írásos emlékek, Mária mennybevitelét
847-ben IV. Leó pápa tette hivatalos ünneppé. Ma-
gyar elnevezése az 1446. évi Müncheni kódexben
tűnik fel először: „Marianac fel menbe vetele.”

Mária halálának és mennybemenetelének története
kedvelt témája volt a középkori egyházi művészet-
nek, a kódexirodalomnak, a vallásos népkönyveknek,
az epikus énekeknek. A hagyomány szerint Jézus
három nappal előbb tudatta anyjával halála óráját.
Mária testét az Olajfák hegyén vágott sziklasírba fek-
tették, temetésére az apostolok felhőkön érkeztek a
világ különböző tájairól. Tamás csak harmadnapra je-
lent meg, és miután látni akarta az elhunytat, felnyi-
tották a sírt, amelyből kellemes balzsamillat áradt. A
koporsó viszont üres volt, csak halotti leplek voltak
benne. Míg az apostolok ezen álmélkodtak, az égbol-
ton megpillantották Mária testét, amint az 

angyalok énekhang kíséretében a mennyekbe emelik.
Magyarországon Szent István király avatta ün-

neppé Nagyboldogasszony napját. Az államalapító
király minden évben augusztus 15-ére hívta össze Fe-
hérvárra a királyi tanácsot, hogy törvénykezést tart-
son. Élete vége felé, már betegen ezen a napon
ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban
ezen a napon halt meg. A felajánlás nyomán a magyar
közjogban érvényesült a Regnum Marianum-eszme,
amely szerint Magyarország Mária országa, így a ma-
gyar államiság a kezdetektől összefonódik a Mária-
kultusszal.

Nagyboldogasszony ünnepe egyben Magyarország
patrónájának napja is, a Mária-kegyhelyekre tartó za-
rándoklatok, körmenetek, búcsúk ideje.

Nagyboldogasszony napjához számos legenda és
népszokás fűződik. Mindenekelőtt ilyen a Mária-vir-
rasztás magyar hagyománya, amely azon a hiten ala-
pul, hogy e napon a napfelkeltében meg lehet látni a
„Napba öltözött asszonyt” (Mulier Amicta Sole), aki-
ről az Újszövetség a Jelenések könyvének 12. feje-
zetében tudósít. A másik ismert hagyomány a
virágokból összeállított Mária-koporsó készítése
vagy a virágszentelés. A megszentelt illatos füveket
és virágokat később vagy a halott koporsójába tették,
hogy Máriához hasonlóan ő is dicsőségre jusson,
vagy az épülő ház alapjába, másutt a csecsemő böl-
csőjébe, a fiatal pár ágyába helyezték. Úgy tartják,
hogy e nap időjárásából a termésre is következtetni
lehet: ha a Nagyboldogasszony napja fénylik, jó lesz
a bortermés.

A népi kalendáriumban a „két asszony köze”, azaz
az augusztus 15-ei Nagyboldogasszony és a szep-
tember 8-ai Kisasszony napja közötti időszak varázs-
erejűnek számít. Ekkor kellett szedni a gyógyfüve-
ket, kiszellőztetni a téli holmikat, a ruhaféléket, hogy
a moly beléjük ne essen. A termékenységvarázslás-
hoz kapcsolódott, hogy ilyenkor „ültették a tyúko-
kat”, hogy az összes tojásukat kiköltsék, gyűjtötték
a mészben sokáig elálló „két asszony közi” tojást.
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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!


