
Szabadtéri istentisztelet keretében került sor szomba-
ton a Geges bejáratánál felállított székely kapu avatá-
sára. A szalagvágás előtt többször is hangsúlyozták:
nemcsak Geges, hanem az összetartozás és megmara-
dás jelképe is ez a 11 méter hosszú és közel 7 méter
magas építmény. A falukapunál havadi, marossárpataki,

szovátai, mezőpaniti és gyergyószentmiklósi huszárok
és torboszlói lófők 25 fős csapata sorakozott fel díszőr-
ségre.

Kormánybuktatásban 
halasztás 

A tegnap 14 órára tervezett parlamenti ülést, amelyen a Szociál-
demokrata Párt (PSD) által benyújtott bizalmatlansági indítványról
szavaztak volna, hogy marad-e vagy megy „Ludovic Orban és ban-
dája”, kvórumhiány miatt felfüggesztették. 

Délután fél öt körül névsorolvasással kezdődött az újabb „szesz-
szió”, de még ekkor is bizonytalan volt, lesz-e kvórum, összegyűl-e
annyi képviselő, hogy szavazatképes legyen az ülés. Ugyanis néhány
PSD-s képviselő váratlanul megbetegedett, és nem tudott részt venni
a gyűlésen, a liberálisok, az USD, a PMP és az RMDSZ be sem ment
a terembe, a kisebbségek képviselői is hiányoztak, egyszóval teljes
káosz volt a parlamentben, a törvényhozók egymásnak ellentmondó
nyilatkozatokat tettek. 

Elhangzott, hogy az indítvány jogos, de talány, mi lehetett a PSD
szándéka a kormánybuktatási kísérlettel alig három hónappal a par-
lamenti választások előtt. Az is felvetődött, hogy a PSD ezzel pró-
bálja megállítani a szociáldemokrata polgármesterek átvándorlását
a PNL-be. 

A parlamenti pártok korábbi nyilatkozatai szerint a Tăriceanu vezette
Liberális-Demokrata Párt előre közölte, meg fogja szavazni az indít-
ványt, a Pro Románia Párt állította, hogy támogatja a szocdemeket. 

Mózes Edith

Gligor Róbert László

(Folytatás a 3. oldalon)
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Szeptember 
1-jétől kinyithatnak 
a mozik és színházak
A kabinet által hétfőn elfogadott hatá-
rozat értelmében szeptember 1-jétől
újraindulhat a tevékenység a mozik-
ban, színházakban és koncerttermek-
ben, ezek azonban
befogadóképességük felével működ-
hetnek – jelentette be a hétfői 
kormányülést követően Marcel Vela
belügyminiszter.
____________4.
A székelyföldi 
búzaösszeöntés
üzenete: töretlen 
a székely nemzet
összefogása
A Magyarok kenyere – 15 millió búza-
szem program keretében első alka-
lommal tartottak vasárnap
Székelyföldön ünnepi búzaösszeön-
tést a Székely Gazdaszervezetek
Egyesületének és Kovászna Megye
Tanácsának szervezésében. Az ese-
ménynek a csernátoni Haszmann Pál
Múzeum kertje adott otthont. 
____________5.
Ígéretek helyett
építkeznek
Bodó Előd Barnát négy évvel 
ezelőtt választották Mezőpanit község
polgármesterévé. A szeptember 27-i
helyhatósági választásokon ismét indul
e tisztségért. Kampányba léptünk,
ilyenkor azokról az eredményekről
szokás beszámolni, amelyeket sikerült
megvalósítani, illetve azokról, amelye-
ket a következő időszakra terveznek. 
____________6.
Bátorságáért 
tüntették ki Kunót
A Dickin-medál az állatok számára ad-
ható legmagasabb rangú brit katonai
kitüntetés, amit 1943-ban a beteg ál-
latokról gondoskodó szervezet
(PDSA) alapítója, Maria Dickin hozott
létre.
____________10.

Az összetartozás, megmaradás jelképeként áll a gegesi falukapu Fotó: Gligor Róbert László

(Folytatás a 8. oldalon)

Hatalmas falukaput avattak Gegesben

Diadalív a székely jövőnek



Támogatási forrásokat keres a backamadarasi
önkormányzat, hogy felújítsa a székházul szol-
gáló egykori uradalmi épületet. Ha szükséges, ki
is költözne, de a kiszemelt épület még nem üres,
mert egy harmadik ingatlan felújítása még nem
fejeződött be.

Rég szeretné felújítani a székházul szolgáló 19. századi
épületét a backamadarasi önkormányzat, egyszer már ké-
szíttetett is egy tervet, de támogatás hiányában az már elé-
vült, így újat kell összeállítani, ha lesz támogatási forrás a
felújításra. Pályázatot is nyújtott be az önkormányzat,
azonban a naprakész telekkönyvi kivonat igénylése után
derült ki, hogy a faluban kastélyként emlegetett uradalmi
ház nem is szerepel a telekkönyvben, csupán egy faépület
van bejegyezve. Ezért most új felmérést rendeltek, hogy
telekeljék a közel egy évszázada a tulajdonukban álló épü-
letet – hívta fel figyelmünket a furcsa helyzetre Szőcs
Antal polgármester. A másik furcsaság az, hogy a telek-
könyv legutóbbi, 1925. évi bejegyzése szerint egy román
tulajdonostól vásárolta meg a község az épületet – amiről
eddig senki sem tudott.
Szinte eredeti állapotában van

A Horváth–Petrichevich-udvarház építését 1884-ben fe-
jezték be, miután az uralkodói ház előtt kegyvesztetté vált
nemesi család Székelyföldön keresett menedéket. A falu-
ban kevés birtokkal rendelkeztek, valószínűleg vásárolták
azt, viszont nemcsak új lakhelyet építettek maguknak,
hanem kápolnát is: a közelben álló katolikus hajlékot
1910-ben készíttette Horváth Gáborné. Azonban Backa-
madarashoz nem sokáig kötötte őket a sors, egy családi
tragédia nyomán odébb is álltak: 1925-ben mindhárom

lánygyermekük és az őket kísérő szolgálólány fürdőzés
közben belefulladt a Nyárádba, ezt követően a család min-
dent eladott és elköltözött innen. Így vásárolta meg a köz-
ség a maga számára az épületet. Azóta szolgál
községházaként, de volt benne már jegyzői lakás, varroda,
pékség is egy-egy hosszabb-rövidebb időszakban. Szinte
eredeti, de nagyon leromlott állapotban van, igencsak rá-
férne egy alapos felújítás az alaptól a tetőzetig, ki kellene
cserélni a nyílászárókat, talán a mennyezetet is lennebb
kellene engedni, de nagyobb változásokat nem eszközöl-
nének, meg szeretnék őrizni az épület eredeti stílusát.
Kiköltöznének, de nincs hová

A felújítás érdekében az önkormányzatnak ki kellene
költöznie az udvarházból, székhelyét pedig a szomszédos
épületbe helyezné át, ahol jelenleg az orvosi rendelők mű-
ködnek. Ott rendelkezésükre állna egy nagy terem és né-
hány kisebb helyiség, az meg is felelne számukra egy-két
évig, amíg a felújítás megtörténne – részletezte a polgár-
mester.

Ehhez azonban az orvosi és fogorvorvosi rendelőknek
és a gyógyszertárnak át kellene költözniük új székhe-
lyükre: erre a célra az önkormányzat az egykori művelő-
dési otthon és mozi, későbbi falumúzeumi gyűjtemény
épületét szemelte ki. Pályázati forrásokból el is kezdték
ennek felújítását két éve, de sajnos még mindig nem fe-
jezték be. Pedig a munkálatok a végéhez közeled(né)nek,
már csak a biztonsági eszközöket kellene felszerelni, il-
letve rákapcsolni az épületet a földgáz- és villanyháló-
zatra, és máris meg lehetne ejteni az átadást, az orvosi
szolgáltatások megkezdődhetnének. Csakhogy a vállal-
kozó hozzáállása érthetetlen, állandó ígéretei ellenére hó-
napok óta halogatja a munkálatok befejezését, pedig a
pénzek folyósításával nincs gond, heteken belül utalnák a
benyújtott számlák értékét.

Elmarad a tanítóképzősök 
találkozója

A szászrégeni magyar tanítóképzősök hagyományos
szeptemberi találkozója a járvány miatt idén elmarad –
tájékoztatják az érdeklődőket lapunkon keresztül a
szervezők.

120 éves a sövényfalvi templom 
Szeptember 6-án hálaadó istentisztelettel ünneplik Sö-
vényfalván a református egyházközség templomának
120 éves fennállását. A koronavírus-járvány miatt el-
rendelt óvintézkedések betartása érdekében idén sze-
rény körülmények között ünnepelnek. A tanítványokat

jelképező 12 kopjafát – Stupar Attila fafaragó munkáit
– elhelyezik ugyan a templom bejárata elé, ünnepélyes
felavatásukat azonban jövő évre halasztják – tájékoz-
tatott Székely Szilárd lelkipásztor. 

A Bolyai líceum megszervezi 
elmaradt ballagási ünnepségét

Szeptember 5-én 10 órától a marosvásárhelyi vár ud-
varán tartja meg a járványhelyzet miatt elmaradt balla-
gási ünnepségét a Bolyai Farkas Elméleti Líceum.
Hajdú Zoltán, az intézmény aligazgatója lapunknak el-
mondta: az időpontot a diákok többségének a döntése
alapján szögezték le. Minden végzős részéről legtöbb
két személy lehet jelen az ünnepségen, szabadtéren,
a járványügyi előírásokat tiszteletben tartva. 

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max.260C
min.160C

Ma EGYED és EGON, 
holnap REBEKA és DORINA
napja.
REBEKA: héber eredetű név
görögös alakja, jelentése: meg-
igéző, megbabonázó, jól táplált. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. augusztus 31.

1 EUR 4,8404
1 USD 4,0631

100 HUF 1,3660
1 g ARANY 256,7054

Két új fertőzött a megyében
A Maros megyei prefektusi hivatal augusztus 31-i jelentése
szerint Maros megyében eddig 1400 a koronavírussal fer-
tőzött regisztráltak száma, az előző naphoz képest két új
esetet jeleztek. Ugyanakkor hét újratesztelt személy ese-
tében igazolódott be a fertőzöttség. Jelenleg 130 fertőzöttet
ápolnak kórházban Maros megyében.

Mától új parkolódíjak Marosvásárhelyen
A marosvásárhelyi tanács 2020. évi 145 sz. határozata ér-
telmében szeptember elsejétől, mától új parkolódíjakat ve-
zetnek be Marosvásárhelyen, a következőképpen: a 0-s
övezetben félórai parkolásért 3, egy óráért 5 lejt kell fizetni;
az 1-es zónában 30 perc 2 lejbe kerül, 60 perc 3 lej, egy
napra pedig 10 lej a parkolási díj. A 2-es zónában 30 perc
1 lej, egy óra 1,5 lej, egy nap 5 lej. A határozat előírja, hogy
amennyiben az ablaktörlőre helyezett büntetést nem fizetik
ki, napjára 25 lejes bírságot rónak ki, a 0-s övezetben azon-
ban kétóránként számolják fel a 25 lejes bírságot. Az aznapi
büntetést a kiállításának napján 23.59 óráig lehet kifizetni
a piacigazgatóság által adminisztrált piacok, valamint Had-
sereg téri piac jegypénztárainál. Amennyiben elmulasztják
a kifizetést, akkor a büntetés másnaptól 50 lej, amelyet 48
órán belül kell kifizetni. Ha ezt sem törleszti az érintett, 200
és 500 lej közötti bírságot kell kifizetnie.

Beiratkozás a kántor-tanítóképzőbe 
Lehet még jelentkezni a júliusi felvételi után betöltetlen ma-
radt helyekre az Erdélyi Református Egyházkerülethez tar-
tozó kántor-tanítóképzőben, amely egyben a Károli Gáspár
Református Egyetem kihelyezett tagozata. A tanító – óvo-
dapedagógus szak nappali tagozatán tandíjmentes he-
lyekre, a levelező tagozaton részben költségtérítéses
helyekre várják a jelentkezőket. A kántor szakot nappali ta-
gozaton református, római katolikus, unitárius, evangélikus
és baptista felekezetű hallgatók közül bárki felveheti. Lehe-
tőség van levelező tagozaton a kétéves posztliceális rend-
szerű református és unitárius kántorképzésre is, amelynek
eredményeként megszerezhető az egyházkerületi kántori
oklevél. Ezen a szakon költségtérítéses helyekre lehet még
jelentkezni. A jelentkezés online, folyamatosan, szeptember
6-ig tart. A beiratkozáshoz szükséges iratok a kántor-taní-
tóképző Facebook-oldalán találhatók. Érdeklődni a
0265/215-278-as telefonon, illetve a
kantortanito@gmail.com e-mail-címen lehet.

Őszi felvételi a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetemen 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem őszi felvételt hirdet.
A felvételizők szeptember 3-tól iratkozhatnak be a fennma-
radt helyekre. Alapképzés: audiovizuális kommunikáció –
forgatókönyv- és reklámírás, média szak, osztályvezető:
Kós Anna (3 költségtérítéses hely); teatrológia szak, osz-
tályvezető: Ungvári Zrínyi Ildikó (6 költségtérítéses hely);
látványtervezés, osztályvezető: Bartha József (6 költségté-
rítéses hely); zene szak, osztályvezető: Makkai Gyöngyvér
(5 költségtérítéses hely). Magiszteri képzés: művészetek
és új média, osztályvezető: Kós Anna (5 költségtérítéses
hely); teatrológia, művelődésszervezés, osztályvezető: Pál
Attila (4 költségtérítéses hely); korszerű zenei koncepciók,
osztályvezető: Elekes Márta (3 költségtérítéses hely). A fel-
vételi vizsgák szeptember 14-én kezdődnek. Egyéb infor-
mációk az egyetem honlapján, illetve az egyetem
hirdetőfelületein találhatók (www.szini.ro, www.uat.ro).

Fotópályázat
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület marosvásár-
helyi szervezete fotópályázatot hirdet Épített örökségünk
Maros megyében címmel, a Székelyföld Napok keretében.
A pályázaton bárki részt vehet. A részvétel ingyenes, a fo-
tókat elektronikusan kell beküldeni szeptember 15-ig az 
atixzs@yahoo.com e-mail-címre. Bővebb tájékoztatás az
esemény Facebook-oldalán. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

1.,kedd
A Nap kel 

6 óra 43 perckor, 
lenyugszik 
20 órakor. 

Az év 245. napja, 
hátravan 121 nap.

Gligor Róbert László

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

Sürgősen fel kellene újítani az impozáns udvarházat Fotó: Gligor Róbert László

Egyik beruházás akadályozza a másikat
Felújítanák a backamadarasi községházát
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Koronavírus
Romániában rekordot döntött 

a súlyos esetek száma
Romániában hétfőn meghaladta a 7400-at a kórház-
ban ápolt koronavírusos betegek száma, és minden
korábbinál több, 506 súlyos beteg szorult intenzív
kórházi kezelésre.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) hétfői jelentése
szerint az előző napon újabb 43 koronavírussal fertőzött beteg
vesztette életét, ezzel 3621-re emelkedett a járvány halálos ál-
dozatainak száma. Az ismert aktív fertőzöttek száma – amit
nem a GCS közöl hivatalosan, hanem a fertőzések, halálesetek
és gyógyulások számából lehet kikövetkeztetni –, 46 ezerre
tehető.

Romániában augusztus folyamán 1200 körül stabilizálódott
a napi esetszám átlaga. Az utóbbi 24 órában mindössze 755-
tel emelkedett, és meghaladta a 87 ezret az eddig beazonosított
fertőzöttek száma, olyan körülmények között, hogy – hétvége
lévén – a szokásos 20-25 ezernél jóval kevesebb, mintegy
7300 tesztet értékeltek ki.

A járvány tetőzéséhez fűzött reményeket megkérdőjelezi,
hogy múlt héten ismét növekedett az újonnan beazonosított
fertőzöttek száma, miután – több hónapos növekvő tendencia
után – az azt megelőző héten először következett be csökke-
nés.

A kormány hétfői ülésén kormányhatározatban is megerő-
sítette az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) határo-
zatát, amely szerint szeptember elsejétől megnyithatnak a
színházak, mozik és könyvtárak, valamint a vendéglők beltéri
részei azokban a megyékben, ahol a koronavírus-fertőzöttek
száma nem haladta meg a lakosság 1,5 ezrelékét az utóbbi két
hétben. A kulturális intézmények a férőhelyek legfeljebb 50

százalékát használhatják. A vendéglőkben az asztaloknál leg-
feljebb hatan ülhetnek, és az asztalokat legalább kétméteres
távolságra kell elhelyezni egymástól.
Nem lassul a fertőzés terjedése Ukrajnában, 
Magyarország továbbra is zöld besorolású maradt

Nem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában,
hétfőre is több mint 2100 új beteget regisztráltak, velük együtt
az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 121 ezret – de-
rült ki az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács (RNBO)
által közzétett adatokból. 

A közölt adatok alapján az elmúlt napon Ukrajnában 2141
új esettel 121.215-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az el-
hunytaké harminc újabb halálos áldozattal 2557-re, miközben
eddig 57 114-en gyógyultak meg, közülük előző nap csak 
380-an. Jelenleg 61 544 beteget kezelnek koronavírus-fertő-
zéssel, számuk 1731-tel nőtt egy nap alatt. A fertőzöttek számát
tekintve a járvány kezdete óta a legtöbb új beteget, 2481-at
múlt pénteken jegyezték fel. Kárpátalján jelenleg az azonosított
fertőzöttek száma 7516, az elhunytaké három újabb áldozattal
262-re nőtt, miközben eddig 3324-en győzték le a kórt.

Az egészségügyi tárca felülvizsgálta a külföldi országok
zöld, illetve vörös zónába besorolását. A közzétett – még nem
végleges – lista szerint Magyarország változatlanul zöld be-
sorolást kapott, akárcsak Szlovákia, Lengyelország, Fehér-
oroszország és Oroszország is. Vörös zónába került viszont
Románia és Moldova, továbbá az összes volt jugoszláv tagál-
lam – Szlovénia és Szerbia kivételével, amelyek zöld besoro-
lást kaptak. (MTI)

Az RMDSZ vezetői közül többen megerősítették, hogy
nem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt, mert
bár nem értenek egyet a kormány intézkedéseivel, nem
akarják kormányválsággal tetézni a koronavírus-jár-
vány okozta nehéz helyzetet. A szövetségi elnök a minap
azonban már azt mondta, hogy a szavazás napján dön-
tik el, milyen álláspontra helyezkednek. Délután meg
már be sem mentek a gyűlésterembe. 

Sok tehát a megválaszolatlan kérdés. 
A tegnapi szavazást elhalasztották, ám ha bukott

volna is a kormány, ügyvezető kormányként tovább ve-
zette volna az országot, lett volna egy újabb miniszter-
elnök-jelöltállítási procedúra, és gyakorlatilag megint
káoszba süllyedt volna a belpolitika. Letisztulásra, nor-
mális politizálásra nem számíthatunk ezután sem, leg-
feljebb még nagyobb káoszra. A következő napokban
lesznek a nagy leszámolások.

Iskolakezdési szabályokon 
dolgoznak

Az iskolakezdésre vonatkozó rendelet kidolgozását
kérte Ludovic Orban miniszterelnök a hétfői kormány-
ülésen Nelu Tătaru egészségügyi és Monica Anisie
oktatási minisztertől. A kormányfő arra kérte az
egészségügyi, illetve a tanügyi tárca vezetőjét, hogy
még augusztus 31-én dolgozzák ki az iskolakezdést
szabályozó közös rendelet „majdnem végső” formá-
ját, amelyet kedd reggel megtárgyalnak Raluca Tur-
can kormányfőhelyettessel, majd közzé is teszik.
Orban kifejtette: fontos, hogy az iskolakezdésre vo-
natkozó szabályozás kiszámíthatóságot biztosítson,
mert csak így lehet megfelelő körülmények között be-
indítani „az iskolák felkészülésének gépezetét”.
(Agerpres)

Online befizethető az útlevéldíj is
A kormány kibővítette hétfői ülésén azon befizetési
kategóriák körét, amelyeket online lehet teljesíteni –
közölte Ionel Dancă, a miniszterelnöki kabinet veze-
tője. Dancă kiemelte: ezután elektronikus úton is be
lehet fizetni az útlevél és a gépjárművezetői jogosít-
vány ellenértékét. A kormány határozatot fogadott el
a zilahi körgyűrű és a temesvári nemzetközi repülőtér
utastermináljának megépítéséről is. (Agerpres)

Elmarad az őszi feketetói vásár
Az új típusú koronavírus-járvány miatt elmarad az idei
őszi feketetói vásár – erősítette meg hétfőn az MTI-
nek Körösfeketetó (Negreni) község polgármesteri hi-
vatalának illetékese. A község elöljárói a
Covid–19-járványra és a kór terjedésének megféke-
zése céljából hozott intézkedésekre hivatkozva
mondták le a nagy tömegeket megmozgató kirako-
dóvásár megszervezését. A több évszázados múltú
kirakodóvásárt hagyományosan október második he-
tében tartják a Sebeskörös által kettészelt több mint
tízhektáros területen. A vásár a romániai, magyaror-
szági, csehországi, ausztriai és németországi régi-
séggyűjtők fontos beszerzőhelye, de a régiségek
mellett szinte bármit meg lehet találni az alkalmi el-
adók kínálatában. A vásárt az elmúlt években több
mint ötvenezren látogatták meg. (MTI) 

Hőség- és viharriadó kedden is
Kánikulára vonatkozó elsőfokú riadót adott ki hétfőn
az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Az elő-
rejelzés az ország déli, keleti és helyenként a nyugati
és középső régióiban is érvényes. Ugyanakkor lég-
köri instabilitásra vonatkozó elsőfokú figyelmeztetést
is kiadtak Románia nyugati, északnyugati és lokáli-
san a középső régióira. Ez utóbbi kedden (ma) haj-
nali 3 és este 11 között lesz érvényes. Az ANM szerint
az ország déli, keleti, helyenként pedig a nyugati és
középső területein is kánikulára kell számítani, a hő-
mérséklet-páratartalom mutató meghaladhatja a kri-
tikus értéket. A nappali maximális hőérték 33-36 fok
is lehet. Szeptember elsején hajnali 3 óra és este 11
között előbb a Bánságban, majd a Körösök vidékén
és Máramarosban, Erdélyben is fokozódni kezd a
légköri instabilitás, az idő viharossá válhat, zápo-
rokra, zivatarokra kell számítani, a lehulló csapadék
mennyisége elérheti helyenként a 40-50 litert is négy-
zetméterenként. (Agerpres)
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Kormánybuktatásban 
halasztás 

Egy felmérés szerint csökkent az ellenzéki Szociál-
demokrata Párt (PSD) népszerűsége augusztusban,
így az elmúlt nyolc hónap mélypontjának számító
20,8 százalékra esett vissza.

Az Europa FM kereskedelmi rádió megrendelésére az
IMAS közvélemény-kutató által készített felmérés szerint a
jelenleg mindössze 20 százaléknyi parlamenti mandátummal
kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) továbbra is maga-
biztosan áll az első helyen, a biztos szavazók közül 33,6 szá-
zalék szavazna a liberálisokra, ha a következő vasárnap
tartanák a parlamenti választásokat. Júliusban 33,4 százalék
volt a támogatottságuk.

Az ellenzék legnagyobb erejének és jelenleg még mindig a
legnagyobb parlamenti pártnak számító PSD támogatottsága
csökkent, az elmúlt nyolc hónap legrosszabb eredményét mu-
tatta ez a felmérés. A biztos szavazók 20,8 százaléka szavazna
rájuk, miközben júliusban még 23,4 százalékon álltak.

A harmadik helyen az USR-PLUS választási szövetség áll,
amelynek támogatottsága 18,3 százalék. Az új pártnak számító

választási szövetség népszerűségi mutatója enyhén növekedett
júliushoz képest, hiszen akkor 17,2 százalék szavazott volna
rájuk.

A parlamentbe bejutna még a Victor Ponta volt szociálde-
mokrata miniszterelnök vezette balközép Pro Romania párt,
amelynek a támogatottságát 10,6 százalékon mérték az előző
havi 9,7 százalék után. Ötödikként és egyben utolsóként be-
jutna a törvényhozásba a Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) is, amelynek támogatottságát 5,7 százalékon
mérték a júliusi 5,6 százalék után.

A felmérés szerint nem lépi át az 5 százalékos bejutási kü-
szöböt a Traian Băsescu volt államfő és EP-képviselő által
védnökölt Népi Mozgalom Párt (PMP), amelynek támogatott-
sága 4,1 százalék, valamint a Călin Popescu Tăriceanu vezette
liberális ALDE, amely a voksok mindössze 2,4 százalékát
gyűjtené be.

Romániában szeptember 27-én tartanak önkormányzati vá-
lasztásokat, majd az év végén parlamenti választások követ-
keznek. (MTI)

Augusztusban csökkent 
a szociáldemokraták támogatottsága

Határozatképtelennek bizonyult a kétkamarás par-
lament hétfői együttes ülése, így nem szavaz-
hatott az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD)
által beterjesztett bizalmatlansági indítványról,
amelyben a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL)
kisebbségi kormányának leváltását kezdeményez-
ték.

Az ülést a PNL mellett a teljes jobboldal, a kisebbségi
képviselők és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség

(RMDSZ) is bojkottálta. A legnagyobb frakcióval ren-
delkező PSD-nek a papírforma szerint – két másik bal-
oldali párttal együtt – elegendő törvényhozója lenne a
kormánybuktatáshoz, de több törvényhozójuk is hiány-
zott.

A parlament együttes ülése a törvényhozók több mint felé-
nek – legalább 233 képviselőnek és szenátornak – részvétele
esetén határozatképes.

Hétfőn mindössze 226-an voltak jelen. (MTI)

Határozatképtelenség miatt nem szavazott 
a parlament a kormány megbuktatásáról

Az Európai Bizottság (EB) 400 millió euró értékű ga-
ranciával támogatja az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) kezdeményezését a koronavírus elleni oltó-
anyag felvásárlására – jelentette be hétfőn a 
brüsszeli testület illetékes szóvivője.

A szóvivő elmondta: a bizottság annak érdekében csatlakozik
a COVAX elnevezésű indítványhoz, hogy a vírus elleni vakci-
nához bárki világszerte méltányosan, megfizethető áron hozzá-
férhessen. A WHO kezdeményezésének célja, hogy 2021 végéig
2 milliárd adag oltóanyag beszerzését biztosítsa a különböző ol-
tóanyaggyártó vállalatokkal folytatott tárgyalások révén.

Ursula von der Leyen, az uniós bizottság elnöke emlékez-
tetett arra, hogy a májusban és júniusban megszervezett ado-

mánygyűjtő maraton keretében a világ országai 16 milliárd
euró értékű felajánlást tettek az oltóanyag kifejlesztésére.

„Az Európai Bizottság mai hozzájárulásával elősegítjük,
hogy a jövőben az alacsony és közepes jövedelmű országok
hozzájuthassanak az oltóanyagokhoz. Bízom benne, hogy ez
közelebb hoz bennünket ahhoz, hogy elérjük célunkat, és kö-
zösen legyőzzük a vírust” – nyilatkozott az elnök.

Az Európai Bizottság a múlt héten a 27 európai uniós tag-
állam nevében szerződést írt alá az AstraZeneca brit–svéd tu-
lajdonban lévő gyógyszergyárral 300 millió adag, a
koronavírus ellen hatékony oltóanyag beszerzéséről, és to-
vábbi tárgyalásokat folytat a francia Sanofival és az amerikai
érdekeltségű Janssen Pharmaceuticával is. (MTI)

Az EB 400 millió euróval támogatja a WHO 
oltóanyag-vásárlási kezdeményezését



Akár két-három hónap is eltel-
het, amíg hatályba lép a gyer-
mekpénz megkétszerezését
előíró törvény. Addig a sürgős-
ségi rendelet marad hatályban,
amelynek értelmében szeptem-
bertől 20 százalékkal nő a kis-
korúaknak járó havi juttatás
összege – fejtette ki lapunknak
Csép Éva Andrea Maros megyei
parlamenti képviselő, aki elfo-
gadhatatlannak tartja, hogy a
kormány a gyerekeken, a csa-
ládokon akar spórolni. 

Nemrég döntő házként elutasította
a képviselőház a gyermeknevelési
pótlék többlépcsős emelését előíró
sürgősségi rendeletet. Az ezt elutasító
törvény az államfő általi kihirdetésre
vár, ám látva a politikai helyzetet, il-
letve azt, hogy hogyan viszonyult a
Nemzeti Liberális Párt a gyermek-
pénz megduplázásához, elképzelhető,
hogy a jogszabályt Klaus Iohannis
vagy a kormány megtámadja az al-
kotmánybíróságon, így tovább hú-
zódhat az idő, ameddig a családok
megkaphatják a megkétszerezett jut-
tatást.

Romániában a gyermekpénz össze-
gét 2019 februárjában emelték 84 lej-
ről 150 lejre, majd a tavaly
decemberben elfogadott törvénnyel
megduplázták ezt az összeget, azaz a
2 és 18 év közötti kiskorúak esetében
havi 300 lejre nőne a gyermekpénz
értéke, a 2 év alattiak, valamint a fo-
gyatékkal élő gyerekek pedig havi
600 lejt kapnának.

Csép Éva Andrea rámutatott: a tör-
vényt, amellyel megduplázták, azaz

300, illetve 600 lejre emelték a gyer-
mekpénz összegét, januárban hirdette
ki az államelnök, és februártól meg
kellett volna kapják a családok az
emelt összeget. Ellenben a kihirdetés
után két nappal a kormány hozott egy
sürgősségi kormányrendeletet,
amellyel kitolta a szóban forgó tör-
vényben szereplő emelés gyakorlatba
ültetési határidejét idén augusztusra.
Augusztusban azonban ismét előáll-
tak egy sürgősségi kormányrendelet-
tel, amelynek értelmében
szakaszosan, félévente húsz százalék-
kal emelnék a gyerekpénz összegét.
Ellenben a szenátus és döntő házként
a képviselőház is elutasította a sür-
gősségi kormányrendelet életbe ülte-
tését.

– Az RMDSZ következetesen
végig azt kérte, hogy tartsák be a tör-

vényt, amit a parlament meghozott,
hiszen nem normális az, hogy a gye-
rekeken, a családokon akar spórolni a
kormány. Nem szavaztuk meg, hogy
lépcsőzetesen emeljék a gyerekpénzt,
elutasítottuk az erről szóló sürgősségi
kormányrendeletet. Ez azt jelenti,
hogy jelenleg a sürgősségi kormány-
rendelet van érvényben, tehát amed-
dig az ennek az elutasítására
vonatkozó törvényt ki nem hirdeti az
államelnök, addig a 20 százalékos
emelés van érvényben, szeptembertől
ezt kapják meg a családok – magya-
rázta a parlamenti képviselő, aki sze-
rint sajnos előre látható, hogy az
államelnök nem fogja kihirdetni a tör-
vényt, hanem meg fogja támadni az
alkotmánybíróságon, és ameddig ez a
folyamat le nem zárul, addig a gye-
rekpénz megduplázását előíró tör-
vény nem tud életbe lépni. 

– Optimista vagyok, de sajnos úgy
látom, hogy két-három hónapnál ha-
marabb nem fogják megkapni a csa-
ládok a megkétszerezett összeget –
tette hozzá Csép Andrea, aki szerint
nem megalapozott a kormánynak az
érve. A járványhelyzet okozta előre
nem látott kiadások miatt a 
kormány forráshiányra hivatkozik,
viszont januárban, amikor kitolta az
emelést augusztusra, még nem volt
járvány.

– Az unióban egyetlenegy ország
sem engedte meg magának, még a
járványhelyzet közepette sem, hogy
megvágja a gyerekeknek, a családok-
nak a jogosultságait. Elfogadhatatlan,
hogy a román kormány rajtuk akar
spórolni – nehezményezte a képvi-
selő. Románia lakosságának egyha-
toda 18 év alatti; 3,6 milió kiskorúnak
jár a szóban forgó juttatás.

Vincze Loránt európai parla-
menti képviselővel ezúttal
arról beszélgettünk, hogy
fontos eredmény, hogy no-
vember 7-ig folytatódhat az
SZNT által a nemzeti régiófej-
lesztésekért kezdeményezett
aláírásgyűjtés.

A képviselő szerint tulajdonkép-
pen le se kellett volna állítani a
gyűjtést, hiszen az Európai Bizott-
ság írásba adta, hogy folytatódhat
az átmeneti időszakban, amíg meg-
születik a tényleges rendelkezés az
Európai Unióban. El kellett fogadja
a Parlament, utána egyeztetni kellett
az Európai Tanáccsal, de végül a
döntés hatályba lépett.

– Ez a második esély, még négy
tagállamból kell összegyűjteni a hi-
ányzó minimális aláírásszámot,
hogy a nemzeti régiófejlesztésről
szóló kezdeményezés sikerrel járjon
és erősítse a közös erőfeszítésünket.

– Honnan kell összegyűjteni?
– Bárhonnan. Eddig megvan Ma-

gyarország, Szlovákia, Románia ré-
széről, és van még 24 állam,
ahonnan össze lehet gyűjteni.

– Nem kötelező mind a 27 tagál-
lamból?

– Nem, azok közül legalább
négyből szükséges, és meg van
szabva, hogy melyik országban
hány aláírást kell összegyűjteni.
Például Szlovéniában vagy Horvát-
országban csak pár ezret, Németor-
szágban pedig kilencvenezret. Tehát
nem mindegy, hogy melyikkel pró-
bálkoznak a kezdeményezők. De ott
van a Pesty László által vezetett
kampánycsapat, amely korábban is
felpörgette a gyűjtés végét, amikor
az egész Kárpát-medence megmoz-
dult, és több ezren írták alá óránként
a kezdeményezést a honlapján. Ők
most egy európai kampányt folytat-

nak, és bízom benne, hogy sikeres
lesz. Európai kapcsolatokkal segíti
a csapatot az RMDSZ és a FUEN is. 

– A FUEN mit tud tenni?
– A szervezeteinket felkérjük az

aláírásgyűjtésre, de ismeretes már a
Minority SafePack kezdeményezés-
ből is, hogy nem elég csak felhívni
a figyelmüket, hanem mindenhol
jelen kell lenni, és kitalálni a kam-
pány módszerét. Gyakorlatilag ez
az aláírásgyűjtés is egy kampány, és
bízom abban, hogy sikeres lesz, és
erősíteni fogja a Minority SafePack
kezdeményezést, és egyáltalán a ki-
sebbségi érdekérvényesítést, hogy
most már nemcsak egymillió,
hanem kétmillió polgár követeli az
Európai Uniótól, hogy figyeljen oda
az őshonos közösségekre és az álta-
luk lakott régiókra. Én azt hiszem,
hogy most, ebben a második sza-
kaszban egy profin megszervezett
kampány eredményes tud lenni. 

– A FUEN munkáját mennyiben
korlátozta a koronavírus-járvány? 

– Nagyon sok programunkat tö-
rölni kellett. Például – még a parla-

menti munkánál maradva – a fekete
március 30. évfordulójára konferen-
ciát terveztem Brüsszelben és Ma-
rosvásárhelyen is. Ezt törölni
kellett, de remélem, jövőre vala-
hogy fölmelegítjük, és sikerül meg-
tartani. Ugyanez érvényes a
FUEN-re: nagyon sok programot
törölt. Hiszen nem volt lehetséges a
fizikai jelenlét, nem folytathattuk a
lobbit a fővárosokban a nemzeti
kormányoknál, a parlamenteknél a
Minority SafePack érdekében, és az
az igazság, hogy az elektronikus
megoldás, bármennyire is látjuk
egymást egy távértekezleten, nem
tudja pótolni a személyes találkozó-
kat és annak a lehetőségét, hogy
minél több politikust meggyőzzünk
a támogatásról. De bízom abban,
hogy az év második felében még
lesz lehetőség utak megszervezé-
sére, bár a koronavírus-járvány nem
múlik el addig, amíg nem lesz oltó-
anyag. Addig pedig bizonytalan
marad az életünk. 

A FUEN a kisebbségi intergroup-
pal közösen végzett egy felmérést a

koronavírus-járvány alatt az anya-
nyelvhasználat kérdéskörében: Be-
szélsz-e koronául, és érted-e, ami
történik? Ez egy fontos jelzés arra,
hogy miért is szükséges védeni a ki-
sebbségi nyelveket. A Minority Sa-
fepacknek az egyik érve ennek a
felmérésnek a következtetése lesz,
hogy íme, konkrétan ezért van
szükség a kisebbségi nyelvek támo-
gatására. 

A FUEN kongresszusát is elha-
lasztottuk, Berlinben tartunk egy
olyan közgyűlést, amelyen minden
szervezettől legfeljebb egy személy
vehet majd részt, mert évente meg
kell szervezni a közgyűlést, ez alap-
szabályzati előírás, és a német ható-
ságok is elvárják, de az az érdemi és
tartalmi munka, amit terveztünk,
csúszni fog a következő évekre. 

Az volt a legfájdalmasabb egy
civil szervezet életében, mint ami-
lyen a FUEN is, hogy egy jól meg-
tervezett évet szinte törölni kellett,
és senki nem adja vissza nekünk ezt
az évet. Mindenki számára különö-
sen nehéz időszak ez. 

– Mi a véleménye a romániai ál-
lapotokról és a szeptember 27-re
tervezett helyhatósági választások-
ról?

– Erdélyben találkozom a területi
szervezetekkel, polgármesterekkel,
önkormányzati vezetőkkel, jelöltek-
kel, és ez jó lehetőség arra, hogy a
különböző finanszírozási lehetősé-
gekről beszéljünk, hiszen a polgár-
mestereket az érdekli a legjobban,
hogy mi lesz a következő időszak-
ban, milyen pénzre lehet pályázni.
Az RMDSZ önkormányzati csapata
készen áll fejlesztési tervekkel, és
amint megjelennek az operatív
programok kiírásai, pályázni fog-
nak, hogy új beruházásokat valósít-
hassanak meg a településeken. 

Sok elöljáró folytatja a munkát,
de vannak újak is, akikkel ki kell
majd alakítani az együttműködést.
Hangsúlyoznám, hogy mennyire
fontos a csapat, az, hogy egy-egy
megyében az RMDSZ önkormány-
zati vezetői, a polgármesterek
együtt dolgoznak, és ahol megyei

tanácselnökünk is van, fontos az,
hogy egységes csapatban haladja-
nak, és közösen tudjanak dönteni
arról, hogy mikor melyik települést
erősítik jobban. Bízom abban, hogy
a választók is úgy látják, hogy egy
erős csapat részeiként az ő települé-
sük is jobban fejlődik, több lehető-
ségük lesz, hiszen a különutas,
valamelyik másik párt által vezetett
települések lemaradtak. Mert ahol
kevesebb kapcsolati tőkét tudtak ér-
vényesíteni, az illető vezető nem volt
tagja egy csapatnak, és még akkor is,
ha a megyei önkormányzat vezetője
nyitott volt, ott nem sikerült olyan
ívű fejlesztéseket eszközölni. 

– Mi a véleménye arról, hogy az
RMDSZ Beszterce és Hunyad me-
gyében román pártokkal koalíciózik
a helyhatósági választásokon?

– Ezekben a megyékben ez az
egyetlen módja annak, hogy ma-
gyarok kerüljenek az önkormány-
zati testületekbe. Mert a magyarság
számaránya nem teszi lehetővé,
hogy önállóan, saját listával beke-
rüljenek. Márpedig nagyon fontos,
hogy legyen egy-két megyei taná-
csos, egy-két városi tanácsos, aki fel
tudja vetni a magyar közösség prob-
lémáit, legyen szó oktatásról, kultu-
rális intézmények támogatásáról, a
Hunyad megyei magyar napokról és
így tovább. Ennek nincs más módja,
és ennek érdekében, betartva nyil-
ván az RMDSZ célkitűzéseit, azok-
ról le nem mondva, és az RMDSZ
központi vezetőségének a beleegye-
zésével, erre van lehetőség, és sze-
rintem jó, hogy meglépték. 

Értetlenül állok viszont olyan
döntés előtt, amikor Székelyudvar-
hely jelenlegi polgármester román
párt listáján indul. Döbbenetes,
hogy Székelyudvarhelyen, a legma-
gyarabb városban be kell hozni egy
román pártot, hogy a magyar pol-
gármester megőrizze a tisztségét.
Ez olyan, mintha Gálfi Árpád ön-
magát tagadná meg, és most egy
másik személy indulna egy román
listán, csak mert ragaszkodik ahhoz,
hogy legyen egy pártlista is mö-
götte.

Mózes Edith
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Fotó: Facebook

Egy profin megszervezett kampány sikeres tud lenni
A második esély

„Elfogadhatatlan, hogy a gyerekeken akar spórolni a kormány!”
Tovább késik a megkétszerezett gyerekpénz

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Szeptember 1-jétől kinyithatnak 
a mozik és színházak

Befogadóképességük 
felével működhetnek

A kabinet által hétfőn elfogadott határozat értelmében szeptem-
ber 1-jétől újraindulhat a tevékenység a mozikban, színházakban
és koncerttermekben, ezek azonban befogadóképességük felével
működhetnek – jelentette be a hétfői kormányülést követően Mar-
cel Vela belügyminiszter, hozzátéve, a rendelkezés azokra a me-
gyékre érvényes, ahol az elmúlt 14 napban jegyzett új
megbetegedések száma ezer lakosra vetítve nem haladja meg az
1,5-öt. 

Hozzátette, a határozat azt is leszögezi, hogy a zárt térben tartott
magánrendezvények, képzések, workshopok esetében az eddigi 20-
ról 50-re emelik a résztvevők maximális számát, a hasonló jellegű
szabadtéri eseményeken pedig 50-ről 100-ra. A drive-in típusú ren-
dezvényeken az egy gépkocsiban ülő személyek száma nem halad-
hatja meg a hármat, ha nem ugyanazon család tagjai. 

Vela rámutatott, keddtől a beltéri vendéglők és kávézók, vala-
mint a szerencsejáték-termek is megnyithatnak azokban a megyék-
ben, ahol az elmúlt két hétben jegyzett új megbetegedések száma
ezer lakosra számolva nem haladja meg az 1,5-öt. E küszöbérték
alakulásának függvényében a megyei bizottságok dönthetnek a te-
vékenység felfüggesztése, lezárása vagy újraindítása mellett –
mondta. 

A hétfői nap folyamán kidolgozzák az egészségügyi, a gazdasági
és a kulturális miniszter közös rendeletét az idegenforgalmi ágazat,
a színházak és a mozik tevékenységének újraindításával járó intéz-
kedésekről – nyomatékosította Vela. (Agerpres)

Forrás: sepsiszentgyörgy.info    Fotó: Vargyasi Levente



A Magyarok kenyere – 15 millió
búzaszem program keretében
első alkalommal tartottak va-
sárnap Székelyföldön 
ünnepi búzaösszeöntést a
Székely Gazdaszervezetek
Egyesületének és Kovászna
Megye Tanácsának szervezé-
sében. Az eseménynek a cser-
nátoni Haszmann Pál Múzeum
kertje adott otthont. A hagyo-
mányos székely székek, szé-
kelyföldi települések és
magánszemélyek által fel-
ajánlásra kerülő terményeket
gyermekotthonoknak, jóté-
konysági szervezeteknek
adományozzák. 

Elsőként Becze István, a Székely
Gazdaszervezetek Egyesületének
elnöke szólt az egybegyűltekhez, és
kiemelte: köszönetünnep a búzaösz-
szeöntés. Az általa vezetett szerve-
zet a tavaly kapcsolódott be a
programba, s míg 2019-ben 56
tonna termény gyűlt össze, remé-
nyeik szerint a székelyföldi terme-
lők idén még több felajánlást
tesznek jótékonysági célokra. 

„Véget ért a száz évet tartó szé-
kelyföldi magyar magány korszaka.
Hogy 1920 óta sokszor volt lejtő az
életünkben, az igaz, de most felfelé
megyünk, és jó az irány! Ma azt lát-
juk, hogy a székely gazdák dolgoz-
nak, rendben tartják és igazítják a
portájukat, házat építenek, művelik
a földet, tisztelik a hagyományokat,
iskolába küldik és tanulásra biztat-
ják a gyermekeiket. A székelyföldi
gazdaság teljesítményének megíté-
lésben egyik legfontosabb kérdés,
hogy hány magyar családnak bizto-
sít megélhetést a föld: a mezőgaz-
daság és az erdőgazdálkodás. Minél
többnek, annál erősebb a vidék,
annál erősebb Székelyföld. Úgy lát-
juk, hogy közösen a gazdákkal, kö-
zösen a magyar kormány
támogatásával, a völgymenetből
hegymenetbe fordítottuk a jövőn-
ket. Most búzaszemekben is,
együttműködésben is együtt van a
magyar nemzet. Egyszerre dobban
a szívünk. Isten óvja Székelyföl-
det!” – fogalmazott beszédében
Tamás Sándor, Kovászna Megye
Tanácsának elnöke. 

A közös ünneplés örömét és a
Magyarok kenyere programban
megmutatkozó összefogást méltatta
ünnepi köszöntőjében Péter Ferenc,
a Maros Megyei Tanács elnöke.
„Mi, magyarok mindig össze tu-
dunk fogni, amikor baj van, de mi-
lyen jó dolog összefogni akkor is,

amikor valami jót és szépet szeret-
nénk közösen megvalósítani. Egy
ilyen jó ügy a Magyarok kenyere
program is, amely a Kárpát-meden-
cei magyar összefogásról szól,
arról, hogy közös erővel segítsük a
rászorulókat. Ezt a gyűjtést itt, Szé-
kelyföldön is évek óta megszervez-
zük, és a székelyföldi gazdák példát
mutattak az összefogásból. Ezek az
adományok idén talán minden eddi-
ginél nagyobb segítséget jelente-
nek, hiszen az idei év több
szempontból is megpróbáló időszak
volt, és sok család került anyagilag
is nehéz helyzetbe. Hiszem, hogy
közös erővel ezen a megpróbáló
időszakon is túl leszünk. Az Úr ál-
dása legyen rajtunk, hogy a magya-
rok kenyerét 100 év múlva is
fogyasszák szerte a Kárpát-meden-
cében” – zárta köszöntőjét Péter 
Ferenc. 

Tisztelet és köszönet jár gazdá-
inknak, hangsúlyozta Borboly
Csaba, Hargita Megye Tanácsának
elnöke, aki szerint sokszor nem
vesszük észre, hogy a társadalom-
nak milyen alapvető részét képezik
a gazdák, akik megművelik a földet,
akik gondozzák az erdőt, nevelik az
állatokat. „Hiszem azt, hogy a mi
székelyföldi gazdáink példaérté-
kűen, összefogással, hittel adomá-
nyozták ezeket a terményeket. A
gazdák joggal várják el, hogy fog-
junk össze ne csak az ünnepnapo-

kon, hanem a hétköznapokon is.
Nekünk az a felelősségünk, hogy
tegyünk azokért, akiknek köszönhe-
tően Székelyföldet nem bocsátják
áruba. Aratnivaló sok van, de mun-
kás kevés” – hívta fel a figyelmet,
munkára szólítva a Hargita Megyei
Tanács elnöke. 

A termés ünnepe egyidős az em-
berrel – emlékeztetett Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke. „Az

egyik legrégebbi és legszebb ha-
gyományunk ez, amin keresztül
hálát adunk a Teremtőnek azért,
hogy közösségünk, családjaink asz-
talára kenyér kerülhet. Amikor ezt
a hagyományt visszük tovább
évente, akkor közösségünket éltet-
jük. Megerősítjük kötelékünket a
Teremtővel, és megerősítjük értéke-
inket is, amelyek erős közösségként
tartottak meg az elmúlt ezer évben a

Kárpát-medencében, egy évszázada
Romániában. Ma köszönetet mon-
dunk a gazdáinknak, akik a világjár-
vány közepén sem hagyták cserben
a magyar embereket” – emelte ki az
RMDSZ elnöke, és emlékéremmel
köszönte meg a Haszmann fivérek-
nek az elmúlt évtizedekben kifejtett
hagyományápoló tevékenységét. 

A magyarországi gazdák testvér-
kapcsolatot ápolnak a székelyföldi
gazdákkal, a Kárpát-medencei ma-
gyar összefogás ma nagyon erős,
erősítette meg Jakab István, a Ma-
gyar Gazdakörök és Gazdaszövet-
kezetek Szövetségének (MAGOSZ)
elnöke. Kiemelte: „egy kenyéren
vagyunk, egy a sorsunk, egy az örö-
münk, egy a bánatunk, egy a sike-
rünk, egy a kudarcunk és közös a
felelősség”. 

Az összeöntés a töretlen székely
nemzeti egységét jelképezi – hang-
zott el a székely székek által felaján-
lott búza összeöntésekor. A

búzászsákokat hagyományos vásári
szekéren helyezték el. A felajánláso-
kat az ugyancsak őseink által hasz-
nált, a gabona padláson való
tárolására alkalmas fonott szuszékba
öntötték össze. Mind a kocsi, mind
a szuszék a csernátoni múzeum tu-
lajdona, amelyeket most a rendez-
vény tiszteletére vettek elő, így
kerülve ismét használatba. Az első
zsák búzát Jakab István, a MA-
GOSZ elnöke öntötte a szuszékba.
A búza Magyarországról érkezett, a
székely búzával való összeöntése a
magyar–magyar összefogás erőtel-
jes jelképe. Ezt követően a három
megye, majd a székely székek,
végül kisrégiók, települések képvi-
selői öntötték egybe a felajánlásra
szánt búzát. 

Irgalmas felebaráti szeretetünk is
olyan érték, amelyekhez ragasz-
kodni kell, mondta Böjte atya, aki
Isten áldását kérte nemcsak az ösz-
szeöntött búzára, hanem az összes
székelyföldi gazda terményére,
megköszönve a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány gyerekei nevében,
hogy nekik is jut ebből a sok gabo-
nából. „Ígérem, hogy a lehető leg-
jobb árfolyamon váltjuk be
gyerekkacagásra, jó magyar szóra,
imádságra, az önök örömére is.
Köszönjük jóságukat” – jegyezte
meg az atya. 

„Isten adja, hogy a feledés kora
ne érintsen meg bennünket, ne tö-
rölje ki emlékezetünkből, hogy elő-
deink, őseink is hittel vetettek,
arattak, őröltek, sütöttek és hittel

éltek. A kegyelem Istene tegye em-
lékezetessé mindazt, amit a kenyér
és a búza jelent. Ebből az emléke-
zésből származzék reménység, bi-
zodalom és összetartás” –
fogalmazott áldásában Szegedi
László, az Erdélyi Református Egy-
házkerület generális direktora. 

A múzeum kertjében szervezett
műsor házigazdája Vaszi Levente
kósteleki népdalénekes volt, közre-
működött a Csíkszéki Mátyás Hu-
száregyesület és a Háromszék
Táncegyüttes. 

A Magyarok kenyere – 15 millió
búzaszem program a magyar gazda-
társadalom önzetlen, segítő szándékú
összefogása. Az egész éven átívelő
programban a Kárpát-medence ma-
gyarlakta településeiről – így Szé-
kelyföldről is ajánlanak fel búzát és
egyéb terményeket a gazdálkodók a
rászoruló magyar gyermekeket se-
gítő szervezeteknek. (közlemény)

Fotó: Kocsis B. János
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Bodó Előd Barnát négy évvel 
ezelőtt választották Mezőpa-
nit község polgármesterévé.
A szeptember 27-i helyható-
sági választásokon ismét
indul e tisztségért. Kam-
pányba léptünk, ilyenkor
azokról az eredményekről
szokás beszámolni, amelye-
ket sikerült megvalósítani, il-
letve azokról, amelyeket a
következő időszakra tervez-
nek. 

– A négy évvel ezelőtti progra-
momból kiindulva nemcsak a meg-
valósításokat, hanem azt is
felsorolom, amit nem sikerült meg-
oldani a célkitűzések közül. Négy
évvel ezelőtt azt kérdezték az em-
berek, mit ígérek? Mert az emberek
ígérgetésekhez vannak szokva. Én
csak akkor ígérhetek valamit, ha tel-
jesítése teljes egészében tőlem függ.
Egy dolgot ígértem csupán, hogy
minden tőlem telhetőt megteszek a
község érdekében. Az én szemszö-
gemből az elégedettség abból
fakad, hogy a négy évvel ezelőtti
program mindenik pontjával tud-
tunk foglalkozni.

– Emeljünk ki ezekből néhányat.
– Négy évvel ezelőtt a legna-

gyobb hiányosság a víz- és csator-

nahálózat volt. Sehol sem volt ve-
zetékes víz. Most a háztartások egy-
harmada hozzájut az ivóvízhez. A
kanalizálással viszont nem tudtunk
haladni. Ahhoz, hogy a község terü-
letén kiépítsük a szennyvízcsator-
nát, 15 millió euróra lenne
szükségünk. Ekkora összeget se-
honnan nem lehetett megpályázni.
A megyei mestertervvel megyünk
tovább, a községközponton kívüli
négy falu esetében vízhálózatra be-
nyújtható a pályázat. 2022-ben lesz
a licit, és 2023-ban indulna a vízve-
zetés. Uniós irányelv az, hogy
szennyvízcsatornát csak 2000 fő
fölötti agglomerációban engedé-
lyeznek. Ilyen értelemben a nagy
infrastrukturális beruházási prog-
ramba (POIM) csak Panit illeszke-
dik bele, a többi falu nem. Ha lesz
lehetőség bármilyen más forrásból
pályázni, megtesszük. 

– Több utcát leaszfaltoztak, ho-
gyan állnak most az úthálózattal?

– A nagy kérdés, hogy érde-
mes-e aszfaltozni addig, amíg a
víz- és csatornavezetékek nem
kerülnek a földbe. Az a döntés
született, hogy amíg a víz- és
szennyvízhálózat nincs kiépítve,
addig ne építsük ki a járdákat,
sáncokat, mert utólag tönkreten-

nénk. Így csak az utakra koncent-
ráltunk, és 12 km községi utat si-
került leaszfaltozni. 
Bölcsőde és oktatási komplexum
épül

– Az oktatás körülményeire is
odafigyeltek, nagyon szép lett a pa-
niti iskola, mára befejezték az épü-
let északi szárnyán elmaradt
felújítást is.

– Az volt a tervünk, hogy hat év
alatt a község valamennyi oktatási
intézményét felújítsuk. Négy év
után úgy állunk, hogy a legtöbb in-
tézményt korszerűsítettük, most
dolgoznak a csittszentiváni iskolán
– ami teljesen ki van fedve –, és
most zajlik a bergenyei óvoda teljes
felújítása. Ezután következik a ber-
genyei iskola. Nyertünk egy másfél
millió eurós pályázatot, a projekt-
ben egy szakoktatási és sportkomp-
lexum szerepel, amit a paniti iskola
udvarán fogunk megépíteni. Mező-
panitban az óvoda udvarán négy
csoport befogadására alkalmas,
konyhával felszerelt bölcsődét épí-

tünk. Erre a projektre 2,5 millió lejt
nyertünk meg, 1,5 millió lejt pedig
az önkormányzat áll. 
Három kultúrotthont korszerűsítenek 

– Milyen állapotban vannak a
kultúrotthonok? 

– Öt faluban három önkormány-
zati kultúrotthon működik: Harcón,
Csittszentivánon és Bergenyében.
Felújításukra uniós pályázatot nyer-
tünk, 500 ezer eurót. Ezeknek a
rendbetétele elkezdődött. Csitt-
szentivánon dolgoznak, a bergenye-
ire nem jelentkezett senki, új licitet
kellett kiírnunk. Most zárul a máso-
dik licit, s úgy néz ki, hogy ez a vál-
lalkozó elnyeri a munkát.
Mezőpanitban van egy kultúrott-
hon, amit visszakapott az egyház,
istentiszteletet tartanak benne, mert
a templomépítés miatt ez volt alkal-
mas hely. Tervet fogunk készíteni
egy új kulturális központ építésére,
ennek helyére több javaslat is érke-
zett. Székelykövesden nincs kultúr-
otthon, mert iskolává alakították, itt
újat kell építeni. 
Elkészül az új területrendezési terv

– A következő négy évben milyen
újabb beruházásokra lehet számí-
tani? 

– A községben tervezhető hala-
dást tűztünk ki célul. A programom-
ban Mezőpanit község fejlesztését
2030-ig terveztem meg. A terület-
rendezési tervünket most újítjuk fel,

ez hosszú folyamat, s azt szeret-
nénk, ha a fejlesztési stratégiánk
ezzel a tervvel együtt haladna.
Meghatározzuk, hogy melyek azok
az övezetek, ahol a különböző tí-
pusú fejlesztéseket megvalósíthat-
juk, hol lesznek lakóövezetek, ipari
zónák, mezőgazdasági területek. A
Mezőpanit 2030 tervnek készült
egy kivonata, ezt kifogom küldeni,
s a lakossággal meghívásos alapon
megbeszéljük az irányokat. Azt sze-
retnénk, hogy minden oktatási in-
tézményünk legyen felújítva, a
közművesítés megtörténjen, a sán-
cok, járdák és zöldövezetek rend-
ben legyenek. Szeretnénk egy új
egészségügyi központot építeni,
ahol a családorvosi rendelők, a fo-
gászat, a patika, a laboratórium, az
otthoni beteggondozói szolgálat
üzemelne. A meglévő épület A ka-
tegóriás műemlék épület, amelyet
egy másik projekt keretében szeret-
nénk visszaállítani eredeti formá-
jába, s ifjúsági, turisztikai,
kulturális központtá alakítani. 

Minden faluban az igények sze-
rint korszerű sportlétesítményeket
hozunk létre. Csittszentivánon pél-
dául egy 22 hektáros területet ad-
tunk át a megyei tanácsnak, ahová
a motorsportokat kedvelőknek eu-
rópai színvonalú központot tervez-
nek. De célunk a Maros-parton egy
vízisportkomplexum kialakítása is.

Deák János, a Kádár Márton
Általános Iskola igazgatója
nyugdíjba vonul. Illendő
ilyenkor méltányolni a tartal-
mas életpályát, azt a fáradha-
tatlan munkát, melyet az
iskoláért, a közösségért tett
feleségével és pályatársával,
Deák Júlia tanárnővel együtt.
Pályafutása legnagyobb ered-
ményének azt tartja, hogy
olyan intézményt sikerült lét-
rehozni, ahová szívesen jár-
nak a gyermekek, s ahol az
összeforrott pedagógustestü-
let színvonalas munkát végez. 

– Negyvenhárom évi pályafutás
végére érkeztünk. A tanári pályát
Moldvában kezdtük, Corbasca köz-
ségben, Bákó megyében. Három év
után visszakerültünk Maros me-
gyébe. A „híres Ştefan Benţa” tan-
felügyelősége alatt dobáltak
jobbra-balra, majd 1989-ben fél ka-
tedrával itt tanítottam. Aztán végre,
kereken 30 éve, véglegesen Mező-
panitba kerültünk. A feleségem –
mezőpaniti lévén – nagyon vágyott
haza, s ebben a vonzódásban én is
segítőtárs lettem. Az akkori tantes-

tület, mivel fiatal voltam, megvá-
lasztott igazgatónak. Nem volt
könnyű, minden új volt, becsöppen-
tem egy – Adorjáni Zoltán és Bodó
Sándor idejében – kiforrott tantes-
tületbe. Az év októberében felső
utasításra vagy nyomásra le kellett
mondjak, és visszakerült az elődöm,
Adorjáni Zoltán. Jött egy tízéves
szakasz, 2000-ig, amikor a felesé-

gemmel együtt az oktatás mellett
felvállaltuk a népi hagyományőrzés
fellendítését. Ez az időszak nagyon
szép tíz évünk volt. 2000-ben kine-
veztek igazgatónak, s 2016-ig foly-
tonosan töltöttem be ezt a tisztséget,
aztán egy évre lemondtam, majd
mégis úgy gondoltam, hogy a meg-
kezdett munkát, a pályám hátralevő
részét másként kell befejezzem,
ezért versenyvizsgáztam, és ismét
igazgató lettem. Gyakorlatilag há-
romszor voltam a mezőpaniti iskola
kinevezett igazgatója – fogalmazott
Deák János.

Ez alatt az idő alatt nem csak az
oktatással és az iskolával volt elfog-
lalva, hanem részt vett a közösségi
munkában, 12 évig volt a helyi ön-
kormányzat tagja az RMDSZ színe-
iben, Bartha Mihály polgár-
mestersége idején. 

– Eleinte jól mentek a dolgok, de
aztán a polgármester mostohagye-
rekként kezelte az iskolát, és ezért
sok keserűségem volt. Végül mégis
kiviteleztük az elképzeléseinket.
Volt egy jó segítségem, a felesé-
gem, aki állandóan biztatott. Az
utóbbi négy évben sokkal látványo-

sabb infrastrukturális fejlesztések
születtek, a községi iskolahálózat
teljes felújításon esik át, amit az új
polgármesternek köszönhetünk.
Mezőpaniton rátettük az életünket
az iskolára, és mivel szívvel-lélek-
kel dolgoztunk, megvan az ered-
mény. Minden infrastrukturális
fejlesztésnek örvendek, de annak is,
hogy ez idő alatt megerősödött a
tantestület, mind szakképzett, ambí-
ciós pedagógusaink vannak –
mondta az igazgató.

Kérdésünkre, hogy hogyan érté-
keli az oktatás minőségét, a lekö-
szönő igazgató elmondta, hogy
magasra tették a mércét, és a lehe-
tőségekhez mérten a lehető legjobb
eredményeket érték el. Minden ge-
neráció más, vannak nagyon jók és
kevésbé jók. Minden gyermeket ér-
tékesnek tartottak, és az itt szerzett
ismeretek birtokában mindenki
megtalálta a magának megfelelő
utat. 

– Úgy gondolom, hogy mindaz,
amit tettünk az oktatás minősége ér-
dekében, meglátszik az eredménye-
ken. Az elmúlt tanévben a járvány
nagymértékben befolyásolta az ok-
tatás menetét, de itt is meglátszott,
hogy mennyire rugalmas tud lenni
a fiatal tantestület, mindenféle mód-

szert megpróbáltak, hogy online is
tudjanak oktatni. Az a gyerek, aki
tényleg komolyan vette, elérte a kí-
vánt eredményt – fogalmazott. 

Pályafutása során a legnagyobb
kihívásnak a forradalom utáni idő-
szakban megváltozott tanár–ta-
nító–szülő–gyermek közötti
viszony egyensúlyban tartását
látja, véleménye szerint ezen kell
tovább dolgozni a közös cél, a
gyermekek jó tanulmányi eredmé-
nyeinek elérése és a nevelésük ér-
dekében. 

– Milyen érzéssel búcsúzik az is-
kolától? – kérdeztük.

– Mindennek van kezdete és
vége. Köszönöm a Jóistennek,
hogy erőt, egészséget adott, hogy
ide eljutottam. Az iskolával nem
szűnik meg teljesen a viszonyom,
mert a Monográfia Alapítvány
révén ezután is támogatjuk az isko-
lát. Ezután is minden lehetőséget
megragadunk, hogy az iskola
anyagi és szellemi gyarapításához
hozzájáruljunk – mondta a lekö-
szönő igazgató. Utódja Ráduly
Csongor Attila történelem-földrajz
szakos tanár lesz, akit szeptember
elsejétől neveztek ki az iskola
élére. 

Ígéretek helyett építkeznek
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„Rátettük az életünket az iskolára”

Szerkeszti:MezeySarolta

Fotó: Nagy Tibor

Teljesen felújítják a csittszentiváni iskolát
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Három szakmai díjjal

tért haza a Tompa
Miklós Társulat
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(Fizetett hirdetés)

Augusztus 21. és 29. között rendezték meg a Ma-
gyar Színházak XXXII. Kisvárdai Fesztiválját. A ver-
senyprogram előadásait Balogh Tibor, a fesztivál
művészeti tanácsadója válogatta, a díjátadó ünnepség
augusztus 29-én zajlott a Kisvárdai Várszínház és
Művészetek Házában. Az öttagú szakmai zsűri (Gu-
lyás Gábor esztéta; Kozma András dramaturg; Nasz-
lady Éva rendező, a zsűri elnöke; Mészáros Blanka
színművész; Sztarenki Pál színművész, rendező) dön-
tése alapján a Tompa Miklós Társulat A nép ellen-
sége című, Keresztes Attila által rendezett előadása
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kisvár-
dai Várszínház és Művészetek Háza közös díjai
közül három alkakítási díjat kapott: a legjobb férfi
főszereplő díját (megosztva) a dr. Tomas Stock-
mannt játszó Sebestyén Aba, a legjobb női mellék-
szereplő díját (megosztva) Katrine Stockmann
szerepéért Moldován Orsolya, a legjobb férfi mel-
lékszereplő díját pedig Aslaksen megformálásáért
Henn János nyerte el.

„Nagyszerű érzés, ugyanakkor nagy kihívás ezt az
előadást játszani úgy, hogy nem játszol semmit. Csak
vagy. Színház ez? Talán a legmélyebb értelemben
az… A díjat az alkotócsapat kapta, csak most épp én
voltam az egyik szerencsés, aki ki volt emelve a ját-
szók közül! Köszönet és hála!” – Sebestyén Aba

„Egy héttel ezelőtt játszottuk az előadást Kisvár-
dán. Szabad volt játszani, szabad volt a Néző sze-
mébe nézni, szabad volt kimondani. Még sok ilyen
szabad pillanatot kívánok Magunknak, és köszö-
nöm.” – Moldován Orsolya 

„Mindig hittem, hogy a színház felér egy halálug-
rással. A test lüktet, a lélek izzik. Mielőtt ugranál, re-
megés fog el, hiszen semmire sem számíthatsz, ami
előtte meghatározta az életedet, és bevált recept sze-
rint működtette azt. Újra (és újra) játszani ilyen él-
mény, halálos – az újjászületés semmihez sem
hasonlítható örömével.” – Henn János

A nép ellenségét Keresztes Attila rendezésében az
új évadban is műsorra tűzi a Tompa Miklós Társulat.
A legfrissebb járványügyi rendelkezések értelmében
a színház módosítja szeptemberi programját, a to-
vábbi részletekkel kapcsolatosan hamarosan tájékoz-
tatja nézőit. 

Pr-titkárság



A magyar diákok egy ezüst- és két
bronzérmet szereztek a közép-euró-
pai informatikai diákolimpián (CEOI),
amelyen tizenhárom ország ötvenöt
húszévesnél fiatalabb diákja vett részt
Nagykanizsán.

A magyar csapat tagjai közül ezüstéremben
részesült Tóth Gellért, az Óbudai Árpád Gim-
názium tanulója, bronzérmet kapott Szabó
Kornél, a budapesti Fazekas Mihály Gimná-
zium és Szente Péter, a nagykanizsai 
Batthyány Lajos Gimnázium diákja – közöl-
ték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A diáko-
limpia négy aranyérmét Tomasz Nowak
(Lengyelország), Marcin Martowicz (Len-
gyelország), Jirí Kalvoda (Cseh Köztársaság)
és Dorijan Lendvaj (Horvátország) érdemelte
ki. Tíz versenyző ezüst-, 14 versenyző bron-
zérmet kapott. A magyar csapat érmeseit az
OTP Bank különdíjjal jutalmazta. A péntek
délután zárult CEOI 2020-on részt vevő kö-
zépiskolások két, öt-öt órán át zajló verseny-
napon mérték össze versenyprogramozási
ismereteiket három-három feladat önálló
megoldásával. Ezek olyan emelt szintű algo-
ritmusok kreatív alkalmazását igénylő felada-
tok, amelyek megoldása még egy végzős
informatika szakos egyetemista számára is
komoly kihívást jelentene. A feladatok nem
hétköznapi kódolási ismereteket, hanem
komplex algoritmikus gondolkodást igényel-

nek a versenyzőktől. A feladatokat a verse-
nyek másnapján bármely országból meg le-
hetett oldani a Codeforces.com oldalon
keresztül, idén összesen 10875-en vállalkoz-
tak erre. A CEOI 2020 a Neumann Társaság,
az ELTE Informatikai Kara és Nagykanizsa
városa rendezésében, az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium és a Tungsram cég tá-
mogatásával valósulhatott meg. A
járványhelyzet miatt a diákolimpia különle-
ges körülmények között zajlott, a részt vevő
tizenhárom ország közül hat ország (Ausztria,
Olaszország, Szlovénia, Horvátország, Lit-
vánia és Románia) diákjai az interneten ke-
resztül kapcsolódtak be a megmérettetésbe.
A magyar, cseh, szlovák, holland, német,
lengyel és svájci csapatok – jelentős óvin-
tézkedések mellett – személyesen vettek
részt a nagykanizsai diákolimpián, így lehe-
tőségük volt felkeresni például az önvezető
járművek számára létesített ZalaZONE teszt-
pályát és a Tungsram gyárát is.

A magyar diákok hagyományosan jól sze-
repelnek a CEOI-n, az idei díjakkal együtt
összesen ötvenkilenc érmet gyűjtöttek össze
1994 óta. Magyarország a CEOI egyik alapító
tagja, és többször adott már otthont a verseny-
nek: 1995-ben Szegeden, 2001-ben Zalaeger-
szegen, 2005-ben Sárospatakon, 2012-ben
Tatán. A jövő évi CEOI-t a tervek szerint Hor-
vátországban rendezik. (MTI)

Egy magyar ezüst- és két bronzérem 
született a közép-európai informatikai 

diákolimpián
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2010 óta háromezer templom épült
vagy újult meg 

a Kárpát-medencében
A magyar kormánynak fontos a ke-
resztény civilizáció védelme, ezért
2010 óta háromezer templom épült
vagy újult meg a Kárpát-medencé-
ben – mondta Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes hétfőn a
mosonmagyaróvári Piarista Gimná-
zium, Általános Iskola és Óvoda
tanévnyitóján.

Semjén Zsolt hozzátette, hogy ilyen
mértékű templomépítés vagy felújítás
Szent István óta nem történt, emellett bi-
zonyságot tett arról, hogy egyikből sem
lesz mecset vagy pláza.

Kiemelte: ahhoz, hogy a keresztény
identitásunkat meg tudjuk védeni, fontos,
hogy az állam is megtegye a „sajátos dol-
gát”, de hittel is meg kell tölteni, amelyben
megkerülhetetlen szerepe van a keresztény
iskoláknak és azoknak a diákoknak, akik a
következő generáció értelmiségét adják,
akiknél a szellemi tudás és a lelkiség egy-
ségben van – fogalmazott.

Az Eurostat adatai szerint Magyarország
költ arányosan az Európai Unióban a leg-
többet az egyházak és egyházi iskolák tá-
mogatására – mondta, hozzátéve, hogy
2010 óta megduplázódott az egyházi isko-
lák száma.

Semjén Zsolt kiemelte, hogy „Szent
István óta az a tapasztalat, hogy ami jó

az egyháznak, az jó az országnak, ami
jó az országnak, az jó az egyháznak”.
Szent István a kereszténység fundamen-
tumára építette a magyar nemzet kated-
rálisát, ezért Szent István óta egymásra
épül a magyarság és a kereszténység –
mondta.

Kitért arra, hogy az emberek azért bíz-
nak „valahogy jobban” az egyházi iskolák-
ban, mint a világiakban vagy az alapítványi
iskolákban, mert az egyházi oktatási intéz-
ményekben az ember a test és a szellem
egységében van, amely semmi mással nem
pótolható többletet jelent.

Hozzáfűzte, hogy ma a nyugati világban
óriási vita van arról, hogy az iskolának ne-
velnie is kellene a gyermeket. Nyugaton
„botránynak számít, ők azt mondják, hogy
az iskolának bizonyos tudást kell átadnia a
gyermekeknek, de ne akarja befolyásolni a
gyermek világnézetét, szellemiségét és
lelki beállítottságát. Pedig, ha a gyermek
érzelmileg motivált, akkor jobban tanul” –
mondta Semjén Zsolt. 

Az emberiség értékteremtő kultúrája a
nemzetek értékteremtő formájában áll
fenn, ezért fontos saját magyarságunk meg-
őrzése, kimunkálása és fenntartása, de
abban a tudatban, hogy erre minden népnek
joga és kötelessége van – fogalmazott.
(MTI)

A megálmodástól számolt idő-
szak a tervezésről és sok munkáról
szólt, de elérkezett a hálaadás ideje
is: hálát adni Istennek, hogy erőt
adott azoknak, akik kétkezi munká-
val elkészítették és felállították ezt
a kaput, de hálát kell adni az ada-
kozó lelkületért, a sok közmunká-
ért, az aggódó szeretetért is –
hangsúlyozta igehirdetésében
Tőkés Attila gegesi lelkipásztor. A
kapu általában elválasztja az em-
bereket, közösségeket, de ez a
kapu nem elválaszt, hanem az ösz-
szetartozás évében összefogásra
buzdít, hiszen a kisebbségi létben
megmaradásunk elengedhetetlen
feltétele az összetartozás, a közös,
nemes ügyeink érdekében való

egységes összefogás. A kapu egy-
ben tisztelgés is az ősök előtt, de
emellett azt is üzeni, hogy nem-
csak együtt, hanem Istenbe vetett
hittel vagyunk igazán erősek.
Székelyföldön néhány település
állított fel nagyságában ehhez ha-
sonló kaput, de ilyen kis létszámú
közösség eddig nem. Egy kis kö-
zösség az elszármazottakkal kar-
öltve csodát vitt végbe, külső
segítség nélkül valósította meg
álmát. A trianoni békediktátum
századik évfordulóján sokan sok-
féleképpen emlékeztek, de ez a
közösség a búslakodás helyett
imádkozott és dolgozott, így állhat
ez a kapu, amely bizonyíték arra,
hogy nemcsak voltak, hanem van-
nak és lesznek magyarok Geges-

ben és a Kárpát-medencében – vi-
lágított rá a lelkész.
Üzeneteket hordozó építmény

Ez a kapu azt is jelzi, hogy itt
igazi magyar emberek laknak, és
aki ezen a kapun bemegy ebbe a kö-
zösségbe, emberszerető és össze-
tartó nagy család fogadja – toldotta
meg Veress Gergely Domokos,
Havad község polgármestere. Wass
Albert szavaival figyelmeztette az
ünneplőket: „magyar mivoltodat, az
Úr legszebb ajándékát meg ne ta-
gadd soha, őrizd, ápold, add át fia-
idnak”.

Egy székely-kapu állítása min-
dig ünnep szerte a Székelyföldön –
mondta Péter Ferenc, a Maros Me-
gyei Tanács elnöke, aki azt hang-

súyozta, a székely ember mindig
összefogással érte el azt, amit elér-
hetett, és közösségünket mindig az
összefogás jellemezte. Közéleti sze-
mélyiségként rámutatott: azért kell
dolgozni, hogy élhető közösségeket
tudjunk létrehozni, hogy fiataljaink
itthon maradjanak, itthon is lehes-
sen élni, jövőt építeni. Ez a kapu azt
is üzeni, hogy mindenkit hazavá-
runk, mert itt van a sok együtt do-
bogó szív, mert csak így tudjuk ezt
az erős közösséget megtartani.

Ma már más funkciója és más
üzenete van a kapunak – emelte ki
László János nyugalmazott tanár,
néprajzkutató, és a gegesi kapu is
üzenethordozó építmény: a falukö-
zösség alkotta meg összefogással,
közös erővel, akarattal, hittel. Ez a
kapu tanúja a falu küzdelmes éle-
tének, értékteremtő őseinknek állí-
tott emlék, és üzenet a jövőnek.
Rajta van minden gegesi és elszár-
mazott neve, de nem betűkkel róva,
hanem benne van egy-egy virágszi-
romban, levélben, szőlőszemben,
ősvallásunk jelképeiben. „Legyen
ez a kapu a megmaradás jelképe,
amelyen úgy lépjenek ki gyereke-
ink, hogy áldással térjenek haza. Ez
egyben az összetartozás kapuja is,
amely az életet, a meg nem alkuvást
hirdeti; a kapu, amelyen alázattal lé-
pünk be, és felemelt fejjel lépünk ki
alatta” – méltatta az alkotást a falu
szülöttje.

Ez a kapu nem csak a két mester
érdeme, és sokkal több a gegesiek
számára, mint egy kapu – mondta el
Adorjáni Gergely, aki ezt Karda
Endrével együtt faragta meg. A 16.
században Marosvásárhelyen egy-
gyel több kapu volt, mint Gegesben,
ma Gegesben van eggyel több kapu,
mert Vásárhelyen nincs ilyen – nyo-
matékosított az alkotó, míg a falu-
hoz kötődő Csípán Csaba
hagyományőrző huszár őrnagy arra
kérte a gegesieket, oltárként tekint-
senek erre az alkotásra.

Az avatás pillanataiban a kapun
felfedték a környékbeliek által a ge-
gesiekre ráragasztott jelző, a „juho-

sok” megjelenítését is, majd az ün-
nepélyes szalagátvágás és lelkészi
áldás után köszönetet mondtak az
alkotóknak és támogatóknak. 
Csiszér Zalán szavalattal, Lokodi
Brigitta énekekkel színesítette a
műsort, a gegesi kórus énekkel val-
lotta, hogy „a haza nem eladó”,
majd a himnuszok után az ünneplő
közösség is, hogy „mi egy vérből
valók vagyunk”.
Teljesen gegesi alkotás

Teljesen gegesi ez a kapu, hiszen
helyiek álmodták meg, helyi erdő-
ből való a felhasznált fa, helyiek fa-
ragták és állították fel, és gegesiek
adakoztak a megvalósításához.
Mintegy öt évvel ezelőtt fogalma-
zódott meg felállításának gondolata,
de a kezdetben megvalósíthatatlan-
nak tűnő álom folytatása egyéni és
közösségi tevékenységben nyilvá-
nult meg, megtestesülése pedig idén
februárban kezdődött el, és fél év
alatt valósult meg. Néhány évvel
ezelőtt Szabó András kezdeménye-
zett egy mozgósító jellegű gyűjtést
az elszármazott gegesiek körében,
ebből el tudták indítani a folyama-
tot. Az elmúlt hónapokban, hetek-
ben a megvalósításra, felállításra
26.870 lej gyűlt össze a helyiektől,
ebből mintegy 25 ezer fedezi a kapu
kiadásait, a megmaradt összegből a
térrendezés és a megvilágítás költ-
ségeit fedezik. A faluban sosem volt
szokás a kirovás, a gegesiek mindig
szívesen adakoztak a megszólítás
nyomán, és ez most is így történt,
ugyanúgy a munkából is szívesen
vették ki részüket, és a 187 lelkes
gyülekezetből legalább 100 sze-
mély végzett közmunkát a nemes
cél érdekében – tudtunk meg to-
vábbi adatokat a lelkésztől, akinek
tizenhárom éves ittléte alatt a kö-
zösség állandóan tervez és kivitelez.
Ezt köszönte meg Vincellér Erzsé-
bet az ünneplők nevében a lelkész-
nek, akitől azt is megtudtuk: vannak
további terveik is, de azokon csak
ennek a fejezetnek a lezárása után
kezdenek dolgozni.

(Folytatás az 1. oldalról)

Diadalív a székely jövőnek

Fotó: Gligor Róbert László
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Székesfehérvár sikere az újonc Budafok otthonában
A MOL Fehérvár FC 4-1-re győzött az

újonc Budafoki MTE otthonában a labda-
rúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójának
vasárnapi játéknapján. A fehérváriak a mos-
tani szezonban első alkalommal nyertek,
egyben megszakították idegenbeli nyeretlen-
ségüket, ami öt bajnoki meccs óta tartott. A
fővárosiak először veszítettek az új idény-
ben.

A két csapat első élvonalbeli találkozója a
mezőnyben kiegyenlített játékot hozott az
első félidőben, de a várakozásoknak megfe-
lelően a vendégek voltak kezdeményezőb-
bek, igyekeztek minél több támadást vezetni.
A fehérváriak több ígéretes helyzetet is ki-
alakítottak, a házigazdák pedig ellenakcióik
végén távoli lövésekkel veszélyeztettek, így
az ivószünetig küzdelmes, ugyanakkor élve-
zetes futballt láthatott a közönség.

A rövid játékmegszakítást követően némi-
leg töredezettebbé vált a játék, majd a Buda-
fok védelmének hibáját kihasználva Loic
Nego szerzett vezetést egy kipattanó labda
értékesítésével. A folytatásban sem változott
a játék képe, de újabb gól nem született.

A szünetben lecserélték Hangya Szilvesz-
tert, a fehérváriak védőjét, akit Marco Rossi
szövetségi kapitány – Korhut Mihály helyett
– behívott a magyar válogatott keretébe, ám
az első félidőben meghúzódott a combhajlí-
tóizom a bal lábában, így nem csatlakozott
a nemzeti együtteshez.

A második felvonás elején is a Fehérvár

támadott többet és veszélyesebben,
mégis a fővárosiak voltak eredményesek:
egy szabadrúgást követően a csereként
beállt Skribek Alen kapáslövése az
egyenlítést jelentette. Nyolc perccel ké-
sőbb – Loic Nego második góljával –
visszavették a vezetést a vendégek, majd
egyre fokozódó fölényüket kihasználva
a csereként beállt Nikolics Nemanja fe-
jesével eldöntötték a meccset.

A hajrában szorosabbá tehette volna az
állást a Budafok, amelynek több ígéretes
kísérlete is volt, ám a lövések célt tévesz-
tettek, vagy Emil Rockov kapus védett
bravúrral. A végeredményt Ivan Petrjak
állította be a 91. percben, miután sarok-
kal talált a hazaiak hálójába.

Az NB I állása

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

Eredményjelző
* Casa Liga 1, 2. forduló: Medgyesi Gaz Metan – FC Argeş Piteşti 2-0, Aradi UTA – FC Vo-

luntari 0-0, Nagyszebeni Hermannstadt – Academica Clinceni 2-2, Kolozsvári CFR – Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK 0-0, FC Botoşani – Jászvásári CSM Politehnica 4-0, CSU Craiova –
Gyurgyevói Astra 2-0, Bukaresti FCSB – Konstancai Viitorul 3-0. Az állás: 1. FCSB 6 pont 
(6-0), 2. Botoşani 6 (7-2), 3. Craiova 6 (3-0), 4. CFR 4 (2-1), ...12. Sepsi OSK 1 (0-1).

* OTP Bank Liga NB I, 3. forduló: ZTE FC – Ferencvárosi TC 1-2, Budafoki MTE – MOL
Fehérvár FC 1-4, Puskás Akadémia FC – Újpest FC 3-2, Budapest Honvéd – Kisvárda Master
Good 1-2, Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-2, Diósgyőri VTK – MTK Budapest 1-1;

* Merkantil Bank Liga NB II, 7. forduló: Pécsi MFC – Szentlőrinc 2-0, Kaposvári Rákóczi
FC – Szombathelyi Haladás 0-0, FC Ajka – Budaörs 1-5, Szeged-Csanád Grosics Akadémia –
BFC Siófok 2-1, Nyíregyháza Spartacus FC – Kolorcity Kazincbarcika SC 1-0, Soroksár SC –
Aqvital FC Csákvár 4-3, Dorogi FC – Békéscsaba 1912 Előre 0-2, DEAC-WKW ETO FC Győr
3-2, Gyirmót FC Győr – Szolnoki MÁV FC 1-1, Vasas FC – Debreceni VSC 1-1. Az élcsoport:
1. Debreceni VSC 14 pont (12-3), 2. Szolnoki MÁV FC 14 (8-6), 3. Gyirmót FC Győr 13.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 3. forduló: Budafoki MTE – MOL 

Fehérvár FC 1-4 (0-1)
Budafok, 2000 néző, vezette: Antal P.
Gólszerzők: Skribek (58.), illetve Nego (35., 66.), Nikolics (73.),

Petrjak (91.).
Sárga lap: Takács R. (30.), Romic (52.), illetve Musliu (29.), Fil-

kor (39.).
Budafoki MTE: Póser – Margitics, Romic, Vaszicsku, Medgyes –

Filkor, Oláh B. – Szabó M. (77. Ihrig-Farkas), Lőrinczy (69. Kulcsár
K.), Takács R. (46. Skribek) – Kovács D.

MOL Fehérvár FC: Rockov – Bolla, Musliu, Stopira, Hangya (46.
Fiola) – Houri, Pátkai – Nego, Evandro (78. Bamgboye), Petrjak –
Hodzic (67. Nikolics).

A Dinamo Zágráb lesz a Ferencváros 
következő ellenfele

Ismét a Dinamo Zágráb
lesz a Ferencváros ellenfele
a labdarúgó Bajnokok Li-
gája selejtezőjének harma-
dik fordulójában. A hétfői,
nyoni sorsolás alapján
Szerhij Rebrov bajnoki
ágon szereplő együttese –
amely előzőleg otthon le-
győzte a svéd Djurgardent,
majd idegenben nyert a
skót Celtic Glasgow ellen –
hazai környezetben játsz-
hat. A pályaválasztás joga
ugyancsak sorsolással dőlt
el.

Tavaly is a horvát csa-
pattal találkozott az FTC
ugyanebben a körben:
akkor az első mérkőzésen,
idegenben 1-1-es döntetlen
született, a budapesti vis-
szavágón viszont a zágrá-
biak nyertek 4-0-ra. A Dinamo
később csoportkörbe jutott a BL-
ben, a Ferencváros pedig az Európa-
ligába került át, és ott harcolta ki a
főtáblás szereplést.

„Ismét egy nagyon erős ellenfe-
let kaptunk, ahogyan azt az előző
körökben tapasztalhattuk, de vállal-
juk a kihívást, és ennek is azzal a
céllal megyünk neki, hogy kiverjük
a Dinamót, és bejussunk a
playoffba. Annak nagyon örülünk,
hogy hazai pályán játszhatunk, ez
mindenféleképpen jó. A csapat a
Celtic ellen már megmutatta, hogy
ilyen erősségű ellenfelekkel szem-

ben is képes sikerrel szerepelni.
Egy mérkőzésen minden lehetsé-
ges, a Dinamo az előző körben is
megszenvedett, megvan minden
esélyünk a továbbjutásra“ – nyilat-
kozta a közmédiának Hajnal
Tamás. A Ferencváros sportmene-
dzsere hozzátette, mindkét csapat-
nál történtek változások az elmúlt
évi párharchoz képest, a Dinamo
például két edzőcserén esett át, leg-
jobb játékosuk, Dani Olmo pedig
az RB Lipcséhez igazolt. Megje-
gyezte, szerinte izgalmas, jó pár-
harc várható.

A harmadik körös BL-selejtezős

párharcok most egy – zárt kapus –
mérkőzésen dőlnek el. Döntetlen
esetén hosszabbítás, majd büntető-
párbaj következik, a győztesek a se-
lejtező negyedik fordulójába, azaz a
rájátszásba jutnak, a vesztesek pedig
az Európa-liga selejtezőjének utolsó
fordulójába kerülnek át.

Az előző körben a Dinamo Zág-
ráb a Kolozsvári CFR-t búcsúztatta:
a rendes játékidőben, majd a hosz-
szabbításban jegyzett 2-2 után a to-
vábbjutás a tizenegyespárbajban
dőlt el.

A mérkőzéseket szeptember 15-
én és 16-án rendezik.

Hamiltont Belgiumban sem
tudták sarokba szorítani

A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Merce-
des brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma–
1-es Belga Nagydíjon, ezzel tovább növelte az előnyét az összetett
pontversenyben. Mögötte a finn Valtteri Bottas ért célba második-
ként, míg a dobogó alsó fokára Max Verstappen, a Red Bull holland
versenyzője állhatott fel.

A rajtot az első sorokból indulók egyformán jól kapták el, így a
sorrend nem változott, bár a harmadik kanyarban Verstappennek
meg kellett küzdenie Daniel Ricciardóval (Renault). Az első kör
végén Hamilton, Bottas, Verstappen volt a dobogós helyeken szá-
guldók sorrendje, hátrébb pedig Pierre Gasly (Alpha Tauri) „vitte
el a show-t“, miután a 12. pozícióból startolva az ötödik körben
már nyolcadik volt.

A 11. körben Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) és George Rus-
sell (Williams) látványos balesete miatt a pályára hajtott a bizton-
sági autó, miközben a két versenyző épségben elhagyta az ütközés
helyszínét. A safety car-időszak alatt a mezőny nagy része a
bokszba hajtott és kereket cserélt, majd a 15. kör elején folytatód-
hatott a küzdelem.

Az újraindításnál Hamilton megőrizte a vezető pozíciót, mögötte
Bottas és Verstappen száguldott.

A verseny második fele sok izgalmat már nem tartogatott, a pi-
lóták szinte kivétel nélkül a biztonsági autós időszakban elfoglalt
helyükön haladtak egészen a befutóig, csak a végül ötödik Esteban
Ocon és a nyolcadik helyig ismét előretörő Pierre Gasly tudott
előzni.

Az egész szezonban szenvedő Ferrari-pilóták mindketten célba
értek, bár a négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel és a mo-
nacói Charles Leclerc sem szerzett pontot: előbbi 13., utóbbi a 14.
helyen zárt.

A verseny a hét végén Monzában, az Olasz Nagydíjjal folytató-
dik.

Spában csak Giovinazzi és Russel balesete hozott némi izgalmat a versenybe. 
Fotó: F1

EL-selejtező: A Topolyával került össze az FCSB
A Magyar Kupa-győztes Budapest Honvéd a svéd Malmővel, a legutóbb bajnoki második MOL Fehérvár

FC pedig a máltai Hiberniansszel találkozik a labdarúgó-Európa-liga selejtezőjének második körében. A román
csapatok közül az FCSB a szerbiai Topolyával, az FC Botoşani az északmacedón KF Shkëndijával találkozik.

A hétfői nyoni sorsoláson az is eldőlt, hogy a Honvéd és a Botoşani otthon, a Fehérvár és az FCSB pedig
idegenben lép pályára szeptember 17-én.

A párharcok a BL-selejtezőhöz hasonlóan egy – zárt kapus – mérkőzésen dőlnek el. Döntetlen esetén ho-
szabbítás, majd büntetőpárbaj következik, a győztes pedig a selejtező harmadik fordulójába jut.

A BL-selejtező harmadik fordulójának párosítása
* bajnoki ág: FERENCVÁROS – Dinamo Zágráb (horvát), Qarabag (azeri) – Molde FK (norvég), Omonia

Nicosia (ciprusi) – Crvena zvezda (szerb), FC Midtjylland (dán) – Young Boys (svájci), Maccabi Tel-Aviv (iz-
raeli) – Dinamo Breszt (fehérorosz)

* nem bajnoki ág: PAOK (görög) – Benfica (portugál), Dinamo Kijev (ukrán) – AZ Alkmaar (holland), KAA
Gent (belga) – Rapid Bécs (osztrák)

Tavaly is összekerült a két csapat, a továbbjutás Budapesten dőlt el – most is így lesz. Fotó: MTI
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442
- 0265/262-907

• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 
- 0365/882-842

• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Ötezer éves egyiptomi 
régészeti leleteket és műtár-
gyakat állítanak ki Prágában

Mintegy 300 rendkívül érté-
kes, több ezer éves egyiptomi
régészeti leletet és műtár-
gyat mutat be a Napkirályok
című kiállítás, amely hétfőn
nyílt meg a prágai Nemzeti
Múzeum történelmi épületé-
ben.

A részben cseh régészek által az
utóbbi évtizedekben Abu-Szír tele-
pülésen kiásott műtárgyak február
7-ig lesznek láthatóak a cseh fővá-
rosban. A szervezők szerint az
egyiptomi állam ilyen mennyiségű
régészeti művészeti anyagot még
sohasem kölcsönzött külföldre, a
Cseh Nemzeti Múzeum története
egyik legjelentősebb tárlatának
tartja a tárlatot.

A Kairótól mintegy 10 kilomé-
terre délre fekvő Abu-Szír az ókori
Egyiptomban Memphisz egyik nek-

ropolisza volt. A régészek négy pi-
ramis és több templom maradvá-
nyait tárták fel, alapvetően az V.
dinasztia idejéből (Kr.e. 25-24. szá-
zad). A tárlaton bemutatott műtár-
gyakat az egyiptomi és a világ nagy
múzeumai kölcsönözték Prágába,
ezek jelentős részét csehszlovák és
cseh régészek találták meg. 

A nagy érdeklődésre számot tartó
kiállítást különféle multimédiás
programok, tudományos előadások
és beszélgetések egészítik ki.

A kiállított tárgyak jelentőségét
mutatja az is, hogy biztosításuk
több mint félmilliárd koronába ke-
rült.

Csehszlovák és cseh régészek a
20. század hatvanas éveitől kezdve
dolgoznak Abu-Szírben, és több ér-
tékes felfedezés fűződik a nevük-
höz. (MTI)

Bátorságáért Dickin-medállal tüntettek ki egy tavalyi közel-keleti brit
katonai akcióban részt vevő kutyát. A hároméves belga juhászkutya, Kuno
a művelet során mindkét hátsó lábán megsebesült – számolt be róla a BBC
hírportálja.

A malinois egyik lábának egy részét a sebesülés okozta fertőzés miatt
amputálni kellett, ezért művégtagot kapott, de felgyógyulása óta már futni
és ugrani is képes.

„Kuno nélkül ez a harci művelet nagyon nehéz lett volna, nyilvánvaló,
hogy brit katonák életét mentette meg azon a napon” – méltatta a hős ku-
tyát Ben Wallace brit védelmi miniszter.

A Dickin-medál az állatok számára adható legmagasabb rangú brit ka-
tonai kitüntetés, amit 1943-ban a beteg állatokról gondoskodó szervezet
(PDSA) alapítója, Maria Dickin hozott létre. Korábban 34 kutyát, 32 pos-
tagalambot, négy lovat és egy macskát tüntettek ki az éremmel. (MTI)

Bátorságáért tüntették ki
Kunót

Forrás: Sky News



ADÁSVÉTEL

ELADÓK felparcellázott telkek: 764,
905, 982, 2082 m2 a Somostetőn. Ér-
deklődni 10-17 óra között a következő
telefonszámokon: 0770-274-001,
0730-912-710. (8620-I)

AJÁNDÉKOZOK kiscicákat. Tel.
0770-546-075. (8636-I)

LAKÁS

KIADÓ 3 szobás, I. emeleti, bútoro-
zott, felszerelt tömbházlakás a For-
tuna környékén. Tel. 0744-829-561.
(8631-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában, a Maurer Resi-
dence mellett. Tel. 0746-747-089.
(sz-I)

MINDENFÉLE

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

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

ÉPÍTŐCÉG, alkalmazunk devizest,
munkavezetőt, nyugdíjast is, garan-
tált komolysággal. Tel. 0742-557-214.
(22224-I)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
vizsgálat. Tel. 0740-158-526. (8407-I)

VÁLLALOK festést, csempézést,
kőművesmunkát, gipszkartonszerelést
stb. Tel. 0749-564-921. (8599)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát. Tel. 0741-352-972. (8569)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. 
(8616-I)

VÁLLALOK garanciával szobafestést,
mázolást, lépcsőházfestést, padló- és
falicsemperakást, laminált parkett
lerakását. Tel. 0746-552-473. (8596)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8635-I)

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

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
cserépből és lemezből, készítünk
hétvégi házat, manzárdot, kerítést,
teraszt, és vállalunk munka utáni
takarítást. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0749-583-222. (8527)

BETEGGONDOZÁST vállalok. Tel.
0365/434-310, 18-22 óra között,
0365/805-703, 8–16 óra között.
(8648)

VÁLLALOK Lindab-lemezzel tetőfedést
és bármilyen ács- és bádogosmunkát,
tetőfestést, ereszcsatorna, lefolyó
készítését, külső szigetelést, kisebb
javításokat.  Tel. 0755-839-372. (8656)

MEGEMLÉKEZÉS

Te már ott vagy, ahol nincs fájda-
lom, sírodra szálljon áldás és
nyugalom. 
Álmaid a földben legyenek csen-
desek, Isten őrködjön pihenésed
felett!
Szomorú szívvel emlékeztünk
augusztus 31-én  a mezőmada-
rasi id. DÁVID GYULÁRA halálá-
nak 6. évfordulóján. Akik
ismerték és szerették, gondolja-
nak rá kegyelettel. Emléke le-
gyen áldott! Felesége, fia, menye
és unokája, valamint szerettei.
(8650-I)

Elmúlt már kilenc év,
nem láthatunk többé,
Könnyes szemmel nézünk az
égre,
Hiányzol örökké.
Fájó szívvel emlékezünk szep-
tember 1-jén a nyárádszentannai
SZÁSZ PÉTERRE tragikus halá-
lának kilencedik évfordulóján.
Drága emlékét örökre szívünk-
ben őrizzük. Szerettei. (8543-I)

A múltba visszanézve valami fáj,
akit keresek, nincs köztünk már.
Amit benned megtaláltam, nem
találom senkiben, amit veled el-
vesztettem, nem pótolja senki
sem. 
Fájdalommal emlékezünk halálá-
nak 9. évfordulóján a jobbágy-
falvi MOLDOVÁN GYULÁNÉ
LÖRINCZI IRMÁRA, a drága fele-
ségre, édesanyára, nagymamára,
dédnagymamára, anyósra és
testvérre. Nagyon hiányzol! Sze-
retteid. (8602)

Fájó szívvel emlékezünk szep-
tember 1-jén BALÁZS BÁLINTRA
halálának 11. évfordulóján. Szép
emléke, gondviselő szeretete
örökké élni fog szívünkben. Akik
ismerték, gondoljanak rá kegye-
lettel. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei. (8625)

Mély fájdalommal emlékeztünk
augusztus 29-én, amikor örökre
eltávozott egy drága feleség,
édesanya, nagymama, BÁLINT
ERZSÉBET. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (sz-I)  

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett, jó 

OROSZ SZABÓ ISTVÁN 
augusztus 29-én, életének 75.
évében elhunyt. Drága halottunk
temetése szeptember 1-jén du. 2
órakor lesz a katolikus temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (sz-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy 

SZAKÁCS JÓZSEF 
(Öcsi)  

édesapa, nagytata, drága testvér,
sógor, rokon, a Számológépgyár
volt dolgozója, méltósággal vi-
selt szenvedés után, özvegysé-
gének 4. hónapjában, 77. évében,
2020. augusztus 27-én megpi-
hent. 
Temetése szeptember 3-án, csü-
törtökön 15 órakor lesz Magyar-
országon, Várpalotán, katolikus
szertartás szerint. 

Szerettei. (8647-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, 

MEZEI JÓZSEF 
a Minaur Nagybánya 

volt kézilabdása, 
életének 80. évében hosszú
szenvedés után megpihent Ma-
gyarországon. Temetése idő-
pontját később tudatjuk. 
Búcsúznak lányai, Edit és Zsuzsi
családjukkal. (8655-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, testvér és rokon,  a me-
zőbodoni születésű 

SZEKERES DÉNES 
65 éves korában, házasságának
35. évében elhunyt. Temetése
folyó év szeptember 2-án 13 óra-
kor lesz a remeteszegi reformá-
tus temetőben. 

Gyászoló családja. (sz-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édesapa,
nagytata, rokon, jó barát, 

FELVINCZY GYÖRGY 
életének 82. évében csendesen
megpihent. Temetése szeptem-
ber 2-án 13 órakor lesz a refor-
mátus temetőben. 

A gyászoló család. (8657-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendült szívvel búcsúzunk
szeretett osztálytársunktól,
OROSZ SZABÓ ISTVÁNTÓL.
Őszinte részvétünk család-
jának, és ígérjük, hogy
„osztályfáját” ápolni fogjuk. Az
Unireában 1962-ben végzett 
XI. C diákjai. (8653-I)

Fájó szívvel búcsúzunk drága
barátunktól, OROSZ SZABÓ
ISTVÁNTÓL. Közös élményeink
feledhetetlenek maradnak.
Nagyon hiányozni fogsz! Jenka
és családja. (8654-I)

Megrendülten értesültünk
barátunk, OROSZ ISTVÁN
hirtelen bekövetkezett haláláról.
Távozása nagy űrt hagyott
baráti társaságunkban.
Nyugodjék békében! A szerdai
baráti kör. (sz.-I)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Gáll Szabolcsnak, Gáll
Zoltánnak és családjuknak
szeretett nagymamájuk, a
mikházi GÁLL GIZELLA elhunyta
alkalmából. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Nénétek és unokatestvéreitek
Kanadából. (sz-I)

Mély fájdalommal vettük
tudomásul jó barátunk, OROSZ
ISTVÁN halálát. Együttérzünk a
gyászoló családdal. Osztozunk
gyászotokban. Nyugodj
békében, Muszta! A hétfői baráti
kör. (8644-I)

Megrendülten búcsúzunk egy
Orosztól. Drága ISTVÁN,
nyugodj békében! A lélek él, és
találkozunk! Ilona és Lajos.
(8645-I)

Nemzedéktársaim nevében is
kegyelettel búcsúzom FEJÉR
ELEMÉR néhai zeneta-
nárunktól, a zeneirodalom
remekműveit életre keltő kar-
nagytól és tekintélyes
pedagógustól. Nyugodjon
békében! Kovács Zsuzsa
zongoratanár. (sz-I)

Fájdalmas, amikor örökre
eltávozik egy szerettünk.
Együttérzésünket fejezzük ki
Ozsvát Jenő volt kollégánknak
ezekben a nehéz percekben,
amikor végső búcsút vett
szeretett FELESÉGÉTŐL.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. A BIROTECH Pres
Kft. és a volt IIRUC RT.
munkaközössége. (sz-I)

Szürke homokká porlott szét életem,
lassan széthord, mint port a szél,
lelkemben már minduntalan végzetem,
fülemben ott dobol a szüntelen miért.
Miért, hogy ez megtörténhetett?
Miért, hogy elmentél, s tiéd lett tér
s idő, a beláthatatlan végtelen?
Miért, hogy ez megtörténhetett? (...)
Tudom, hogy létezel, csendesen
bennem élsz tovább szüntelen,
hiszem, itt maradsz örökre velem,
s míg élek, velem leszel, drága gyermekem.
Szívünk soha el nem múló fájdalmával tudatjuk, hogy a for-
rón szeretett gyermek, testvér, unokaöcs, unokatestvér,
rokon, férj, apa, szomszéd, barát, 

ŞUTEU CHRISTIAN-ROMEO 
életének 41. évében, augusztus 29-én 2 óra 10 perckor
örökre eltávozott szerettei köréből. 
Drága halottunk temetése szeptember 1-jén 15 órakor lesz a
marosszentgyörgyi városi temető sírkertjében, ahol örök
nyugalomra helyezzük. Isten nyugtassa békében!  
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle összetört szívű édesanyja, testvére, nagy-
bátyja és családja. (8648-I)

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
KISVENDÉGLŐ,PANZIÓ keres önállóan dolgozni képes, munkájára és környezetére figyelő, igényes
SZAKÁCSOT (SZAKÁCSNŐT) és SZOBALÁNYT (TAKARÍTÓNŐT). Tel. 0744-624-976. (22209-I)
ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és üzleteibe NŐI MUNKATÁR-
SAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

AzEcolectMureşKözösségi
FejlesztésiTársulás

versenyvizsgát hirdet az alábbi 
megüresedett állások betöltésére:

–kétökológiaitanácsadóafelügyeletiosztályra,
–egyjogtanácsos(azegyesülethez).
Ajelentkezéshezszükségesiratokat2020.szeptember10-én16

óráiglehetbenyújtaniazADIEcolectMureşszékházában:Város-
házautca2.szám,1.emelet,2-esterem(bejáratavoltParkszál-
lónál).

BővebbtájékoztatástazADIEcolectMureşszékházábannyúj-
tanak,Marosvásárhelyen,aVárosházautca2.számalatt,I.emelet,
2-esterem.Telefonszám:0365-455256,ww.adiecolectms.ro
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NE FOGJ MEG
MÁSOK ÁLTAL ÉRINTETT

TÁRGYAKAT!

1,5 m
NE ÜLJ FEL  ZSúFOLT

KÖZSZÁLLÍTÁSI JÁRMŰVEKRE!
1,5 m

TARTSD BE
A KIJELÖLT úTVONALAKAT,

TÁVOLSÁGJELZŐKET!

1,5 m
KORLÁTOZD

A SZEMÉLYLÉTSZÁMOT
A HELYISÉGEKBEN!Együtt izoláljuk a vírust

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.  


