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Turisztikai információs irodát nyitott a Visit Maros Egyesület

Élő kapcsolat a hozzánk látogatókkal
Új közösségi hely
Szentháromságon

Többfunkciós épület falai emelkednek
napról napra magasabbra a szentháromsági iskola szomszédságában
levő telken; az önkormányzat saját
költségvetésből fedezi a költségeket.

____________2.
Mérlegkészítés
Vincze Loránttal

Egyrészt van a szűken vett szakmai
munka: három szakbizottság – az alkotmányos ügyek bizottsága, a LIBE ,
a szabadságjogok, belügyi és igazságügyi szakbizottsága, illetve a petíciós bizottság. Mindegyik különböző
feladatokat feltételez...

Pénteken délben a marosvásárhelyi régi Városháza udvarán
tarott sajtótájékoztatót követően turisztikai információs irodát nyitott a Visit Maros a Kultúrpalota sarkán levő, korábbi
jegyirodából átalakított helyiségben. A sajtótájékoztatón
jelen volt Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Szőcs
Levente, a Visit Maros Egyesület igazgatója, Soós Zoltán, a megyei múzeum igazgatója, polgármesterjelölt, valamint Kovács
Zoltán Róbert, a Maros Megyei Speciális Hegyi és Barlangi
Mentőszolgálat vezetője.

Vajda György

Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke a Városháza udvarán elmondta:
annak ellenére, hogy a vírusjárvány miatt világszerte visszaesett a turizmus, egyre többen a hazai desztinációkat keresik fel. Kezdeményezésére
jött létre a Visit Mures Egyesület is, amelynek egyik célkitűzése az, hogy
segítsen az érdeklődőknek abban, hogy fedezzék fel a helyi értékeket.
Szováta egykori polgármestereként mindig is támogatta a turizmust. Van,
amit felkínáljunk az érdeklődőknek, Szováta és Segesvár mellett gazdag
kulturális és épített örökséggel rendelkezik megyénk. A megyei tanács
elnöke elismerte, hogy még sokat kell tenni a turisztikai infrastruktúra
kiépítése terén. Ennek lépései voltak a Visit Maros Egyesület létesítése,
(Folytatás a 7. oldalon)

____________4.
Bölöni László
a Gent kispadján
folytatja

Nem vált országot, a belga bajnokságban marad Bölöni László – marosvásárhelyi születésű, világszinten
elismert labdarúgóedző –, csak egy
más klub kispadjára ül át.

____________8.

Új felvonás

Benedek István
Kedden új felvonás kezdődik a regáti politikai bohózatban. Ekkor
kéne kiderüljön, hogy mi lesz a bizalmatlansági indítvány és ezzel a
kormány további sorsa, azonban most a jogászok is játékban vannak.
Csak az adófizető számára nincs ebben semmi haszon, ő továbbra
is a feláldozható gyalog marad a hatalmi sakktáblán.
A kezdeményező szocdemek a szabályok adta határidő végéig tolták ki az indítványról való szavazás bejelentésének időpontját, mert
a hét végén tisztújító kongresszust tartottak. Ahol a hangzatos nyilatkozatok mögött volt a lényegi mondanivaló: semmi új a nap alatt.
Akár a hűvösön csücsülő bajszos keresztapa is írhatta volna ezt a
vezetőségi rangsort, valószínűleg elismerően csettintett is a cellájában, látva, hogy a káderválasztása annyira bevált, hogy bólogatóbábjai szinte mindegyike ott virít az új vezetőségben is, a sürgősségi
rendeleteket lámpafénynél firkáló gerendástól a székelyeket akasztó
botcsinálta gazdasági zseniig. Csak az elnökválasztáson elbukott
szőke ciklon lett kegyvesztett, de hát nem minden balfácánt lehet felfelé buktatni. Ezek a mesterek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a párt
három év alatt elveszítse támogatottsága jelentős részét, így a párt
számára az lett volna logikus, hogy a hatalomtól távol töltött hónapokat a sorok rendezésére és a csapat megerősítésére fordítsák. Ám
mivel az ész nem tartozik a bábok alapfelszereltségébe, ők csak újraosztották a funkciókat, és azt várhatják, hogy a liberális kormánycsapat saját magát akassza el, ha már nekik erre nincs lényeges
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 33 perckor,
lenyugszik
20 óra 15 perckor.
Az év 237. napja,
hátravan 129 nap.

Ma BERTALAN, holnap
LAJOS és PATRÍCIA napja.
IDŐJÁRÁS
Részben napos

Hőmérséklet:
max. 29 0C
min. 17 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

30, 3, 41, 7, 18 + 14
24, 21, 28, 33, 8, 16
47, 4, 18, 20, 2, 6

NOROC PLUS: 9 5 1 8 9 5

SUPER NOROC: 9 5 0 5 9 0
NOROC: 5 7 8 0 7 5 0

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

Megyei hírek

Ötszáz lejes értékjegyek diákoknak

Önkormányzati beruházással

Új közösségi hely Szentháromságon

A közel 600 ezer lejes beruházás céljából áprilisban
Többfunkciós épület falai emelkednek napról
napra magasabbra a szentháromsági iskola adták át a területet a kivitelezőnek, a munka májusban kezszomszédságában levő telken; a kiadásokat az dődött el, és már állnak a falak. A polgármester elégedett a
cég munkájával, és meg is tesz mindent, hogy egy-egy
önkormányzat saját költségvetésből fedezi.
Gligor Róbert László

Valamikor itt uradalmi ház állt, de megrongálódott, a tetőzete beszakadt, utána pedig gyorsan tönkrementek a falak
is, ezért a lebontása mellett döntöttek – mondta el Karácsony Károly polgármester, miközben az udvaron a régi
épület maradványait takarították el. Az új épületről Nyárádgálfalva község elöljárója elmagyarázta: úgy képzelték
el, hogy minden korosztály igényeit kielégíti. Mivel az iskola szomszédságában van, elsősorban a gyerekek számára
szeretnének ott műhelyt berendezni, hogy különböző kézműves-mesterségeket tanuljanak, „amíg van kit és van ki
tanítson”. Az iskola mellett műfüves sportpálya van, ezért
arra is lehetőséget teremtenek, hogy az új épület teraszán
frissítőt fogyaszthassanak a fiatalok, a különböző sportesemények, játékok után. Az idősekről sem feledkeznek meg,
az épületben ők is helyet kapnak különböző rendezvényekkel. Mivel az ingatlant légkondicionáló berendezésekkel
látják el, ha igény és szükség van rá, az egyik részében akár
temetési szertartást is lehet végezni.

munkafázis befejezte után kifizesse a számlákat. A szükséges pénz a rendelkezésükre áll, a terület adott volt, a munkaütem megfelelő, így minden feltétel megvan, hogy 2021
májusára, ahogy tervezték, kész legyen.
Ami az épület alakját illeti, a polgármester hozzátette:
az egykori kastélynak az utcai homlokzatán volt egy kupolás terasza, ezért azt kérték a tervezőtől, hogy hasonló jelleget adjon az épületnek. „Amikor egy-egy
Szentháromságról elszármazott hazatér, és felnéz az épületre, jusson eszébe, hogy itt kastély állt” – mondja. Nem
lesz könnyű dolguk az ácsoknak, de majd megbirkóznak a
feladattal.
Természetesen térrendezés is lesz, már az építkezés befejezése előtt is, az épület mellett egy 15-20 gépjárműnek
elegendő parkolót alakítanak ki. Az igényeket előre nem
tudják felmérni, de ha több parkolóhelyre lesz szükség, a
többlépcsős udvaron úgy alakítják a teret, hogy az alacsonyabban és a magasabban fekvő részen is épülhessen parkoló. Ha erre nem lesz igény, az épület fölötti lépcsőn
zöldövezetet alakítanak ki, vagy parkot hoznak létre, vagy
csak egyszerűen gyümölcsfákat ültetnek – magyarázta a
polgármester.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának szociális igazgatóságán – a Dózsa György út 9. szám alatt, 8-as iroda –
augusztus 20-ától megkezdték a kérelmek fogadását a tanévenként 500 lej értékben oktatási támogatásra szánt szociális értékjegyek megítélésére. Feltétel többek között a
marosvásárhelyi lakhely és a családtagonkénti nettó havi
jövedelem ez év július hónapra legfennebb 1.115 lej. Bővebb felvilágosítással a www.tirgumures.ro honlapon, a
marosvásárhelyi szociális igazgatóság oldalán szolgálnak.

Őszi pótérettségi

Augusztus 24-én, ma a románvizsgával kezdődik az őszi
pótérettségi. 25-én, kedden a szaknak megfelelő kötelező
tantárgyból, szerdán a választott tantárgyból, csütörtökön
anyanyelvből vizsgáznak a pótérettségizők. A nyelvi és digitális kompetenciák elismertetésére augusztus 28-án, 31én és szeptember 1-jén lesz lehetőség. Az óvások előtti,
ideiglenes eredményeket szeptember 2-án, a végső eredményeket 5-én hozzák nyilvánosságra, az első szesszióhoz hasonlóan névtelenül, a vizsgázók kódszámának
feltüntetésével.

Rövid terápiás program Magyarózdon

A júliusi programra való túljelentkezés miatt a Bonus Pastor
Alapítvány augusztus 31.– szeptember 11. között újabb
rövid terápiás programot hirdet szabadulni vágyó szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára Magyarózdon.
Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon.
Az alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni és a kapcsolati
gyógyulásra. Jelentkezni, további részletek felől a Marosvásárhelyen és környékén élők Adorján Évától érdeklődhetnek a 0743-039-255-ös telefonszámon.

Szükség van véradókra

A megyei kórházakban újraindultak a sebészeti beavatkozások, a járvány idején azonban jelentősen lecsökkent a
vérkészítmények száma. Ezért a marosvásárhelyi regionális vértranszfúziós központ arra kéri az egészséges személyeket, menjenek vért adni, hogy a sebészeti
beavatkozásokhoz szükséges vérkészlet folyamatosan
biztosítva legyen. A vérközpontban hétfőtől péntekig naponta 7.30–13 óra között óvintézkedések közepette fogadják a véradókat.

Teleiskola pedagógusoknak

Online oktatásra felkészítő tanfolyamot szervez augusztus
24-től pedagógusoknak a közoktatási minisztérium a
Román Televízióval közösen. A 15 részből álló tanfolyamon
az online órák megtartásához szükséges felületek felhasználásáról tanulhatnak a pedagógusok. Ezeket a platformokat ingyenesen a Google és Microsoft, valamint a G. Suite
for Education és Microsoft Office 365 biztosítja. A tanfolyam
ma, 24-én kezdődik, hétfőtől péntekig tart reggel 9 és 9.30
óra között, majd a délelőtti előadásokat délután 3 és 3.30
óra között ismételik meg a TVR 2 műsorában, valamint a
Román Televízió és a tanügyminisztérium YouTube-csatornáján. Mivel az oktatásnak minden körülmények között
folytatódnia kell, a közoktatási minisztérium ily módon is
szeretne segítséget nyújtani minden pedagógusnak az online ismeretek bővítésében – nyilatkozta Monica Anisie oktatási miniszter.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Jól haladnak az építéssel, már állnak a falak

RENDEZVÉNYEK

Egy mondat a szabadságról

A Kós Károly Akadémia Alapítvány és a Maros Megyei
Könyvtár szervezésében augusztus 25-én, kedden 18
órától a Teleki Téka belső udvarában kerül sor Markó
Béla Egy mondat a szabadságról című verseskötetének
bemutatójára. A szerzővel Mészáros Sándor, a Kalligram Kiadó vezetője beszélget. Az esemény a járványmegelőző rendelkezések (távolságtartás, kötelező
maszkviselés) tiszteletben tartásával zajlik.

Kiskertembe rozmaringot ültettem…

Ezzel a címmel jelent meg Sebestyén Péter plébános,
szentszéki tanácsos magyar népdal- és nótaválogatásának második, javított és bővített kiadása. A könyvet augusztus 26-án, szerdán 19 órakor mutatják be a Teleki
Téka udvarán. A kötetben elsősorban olyan népdalok,
nóták vagy népies műdalok találhatók, amelyeket a múlt
század ’70-es, ’80-as éveiben Felcsíkon énekeltek, és
amelyeket a szerző szüleitől hallott és tanult meg. A rendezvényen betartják a járványügyi szabályokat, a helyek
száma korlátozott, ezért előzetes helyfoglalás szükséges
a 0757-059-594-es telefonszámon. Rossz idő esetén az
eseményt augusztus 27-ére halaszthatják.

Fotó: Gligor Róbert László

Megszervezi az elmaradt ballagási
ünnepséget a Bolyai líceum

Szeptember 5-én 10 órától a marosvásárhelyi vár udvarán tartja meg a járványhelyzet miatt elmaradt ballagási ünnepségét a Bolyai Farkas Elméleti Líceum.
Hajdú Zoltán, az intézmény aligazgatója lapunknak elmondta: az időpontot a diákok többségének a döntése
alapján szögezték le. Hozzátette, kérték a hatóságok
engedélyét ahhoz, hogy a hagyományhoz híven a diákok ünnepélyesen átvonulhassanak az iskolából a
várba, ellenben erre nem kaptak engedélyt. Folyamatban van annak az engedélyeztetése, hogy minden végzős részéről legtöbb két személy jelen lehessen az
ünnepségen, szabadtéren, a távolságtartási előírásokat
tiszteletben tartva.

120 éves a sövényfalvi templom

Szeptember 6-án hálaadó istentisztelettel ünneplik Sövényfalván a református egyházközség templomának
120 éves fennállását. A koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartása érdekében idén szerény
körülmények között ünnepelnek. A tanítványokat jelképező 12 kopjafát – Stupar Attila fafaragó munkáit – elhelyezik ugyan a templom bejárata elé, ünnepélyes
felavatásukat azonban jövő évre halasztják – tájékoztatott Székely Szilárd lelkipásztor.

2020. augusztus 24., hétfő _______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Marcel Ciolacu lett
a román szociáldemokraták elnöke

Marcel Ciolacut választották meg
szombaton a parlament legnagyobb politikai ereje, az ellenzéki
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöki posztjára, miután eddig ideiglenes elnökként irányította a
pártot.

Ciolacu tavaly év végén vette át a párt
vezetését ideiglenes elnökként Viorica
Dăncilă volt miniszterelnöktől, aki a tavalyi novemberi elnökválasztás elvesztése után mondott le. Ciolacu tavaly
május óta a képviselőház elnöki tisztségét is betölti, amelyet Liviu Dragnea volt
PSD-elnöktől vett át, miután Dragneát
korrupció miatt börtönbüntetésre ítélték.
A szociáldemokraták kongresszusát
virtuálisan, több helyszínről tartották
meg a járvány miatt. Az 1460 küldött elsöprő többsége, 1310 személy Ciolacunak szavazott bizalmat, ellenfele Eugen
Teodorovici volt pénzügyminiszter
mindössze 91 voksot kapott, 49 érvénytelen szavazatot számoltak. A kongreszszus előtt Teodorovici azzal vádolta meg
a szociáldemokratákat, hogy szabálytalanul szervezték meg a kongresszust, a

bíróságon kérte, hogy halasszák el a
kongresszust, de keresetét a bukaresti
törvényszék pénteken elutasította.
Ciolacu programbeszédében kifejtette
azon meggyőződését, hogy Romániának
szüksége van egy erős baloldali szociáldemokrata pártra, a PSD-re. Kijelentette,
hogy a PSD-nek változtatnia kell a tagokhoz és a választókhoz való viszonyulásán.
Kijelentette, hogy az igazságszolgáltatás
ügyeit a bíróságon és nem a pártnál vagy
a televízión keresztül kell rendezni. A
média ezt az üzenetet úgy értékelte, hogy
az új elnök elhatárolódott Dragneától, akit
azzal vádoltak, hogy alárendelte saját hatalmának az igazságszolgáltatást, és az
igazságügyi törvényeket úgy akarta alakítani, hogy elkerülhesse a börtönbe zárását, ami végül nem sikerült neki. A sajtó
szerint Ciolacu korábban Dragnea bizalmasának számított, de kettejük viszonya
megromlott 2017-ben, amikor Dragnea a
PSD elnökeként leváltotta a miniszterelnöki tisztségből Mihai Tudose volt miniszterelnököt.
Elemzők szerint a PSD legfontosabb
célja, hogy jól szerepeljen az idei szep-

tember 27-i önkormányzati, majd az év
végi parlamenti választásokon. Ciolacu
nehéz helyzetben vette át a pártot, mert
a PSD 2016-os parlamenti választási
eredményhez képest elvesztette választóinak mintegy felét, jelenlegi támogatottságát 22-25 százalékra becsülik.
Jelenleg ők számítanak a második legnagyobb pártnak a kormányzó Nemzeti
Liberális Párt (PNL) után, amelynek támogatottságát 33-35 százalékra becsülik
a felmérések.
A mostani parlamentben azonban még
mindig a szociáldemokraták számítanak
a legnagyobb pártnak a 2016-os választási győzelmüknek köszönhetően. A
PSD bizalmatlansági indítványt terjesztett be a múlt héten a Ludovic Orban vezette liberális kisebbségi kormány ellen.
A kormány megtámadta az alkotmánybíróságon az indítványt, ezért nem lehet
tudni, hogy mikor szavaznak a kormány
sorsáról. Elemzők Ciolacu első nagy kihívásának az indítványt tekintik, mert ha
sikerül megbuktatnia a kabinetet, új lendülettel vághatnak neki a választásoknak. (MTI)

A totalitárius diktatúrák áldozatainak
európai emléknapja

Augusztus 23-án tartják a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapját, arra emlékezve,
hogy 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov–
Ribbentrop-paktumot. Az MTVA Sajtóadatbankjának összeállítása:

A sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország közvetlenül
a második világháború kitörése előtt kötött az egész világot
megdöbbentő megnemtámadási szerződést. A szovjet vezető,
Joszif Sztálin azután döntött a kommunista mozgalmat is erkölcsi válságba sodró megállapodás mellett, hogy kudarcot
vallottak a nyugati hatalmakkal a kölcsönös biztonsági garanciákról folytatott tárgyalásai, miközben a tábornoki karban
végzett tisztogatás nyomán meggyengült Vörös Hadsereg a
Távol-Keleten harcban állt Japánnal. A kiegyezés a Lengyelország, majd Nyugat-Európa lerohanását már eldöntő német
Führernek, Adolf Hitlernek is kapóra jött, aki így akadálytalanul vihette végbe az agressziót.
Az 1939. augusztus 23-án Moszkvában Vjacseszlav Molotov szovjet külügyi népbiztos és Joachim von Ribbentrop
német külügyminiszter által Sztálin jelenlétében aláírt dokumentum azonnal életbe is lépett. A hét cikkből álló, tíz évre
kötött egyezményben a felek arra kötelezték magukat, hogy
tartózkodnak „az egymás ellen irányuló minden erőszakos
ténykedéstől, minden támadó cselekménytől és minden támadástól, akár külön, akár más hatalmakkal együtt”.
A szerződésnek titkos záradéka is volt, amely német és
szovjet érdekszférákra osztotta fel Kelet-Európát, s a háború
kitörése után ennek alapján zajlott le a területi osztozkodás. A
titkos kiegészítő jegyzőkönyv meglétét – amelynek szövegét
Nyugaton már 1946-ban közzétették – a Szovjetunió egészen
a gorbacsovi peresztrojkáig tagadta. Mindez csak elodázta az
összecsapást: Hitler, miután már nem fenyegette a kétfrontos
harc veszélye, 1941. június 22-én hadüzenet nélkül megtámadta a Szovjetuniót, a Molotov–Ribbentrop-paktum hatályát
vesztette.
A náci Harmadik Birodalom 1945-ben megsemmisült, de
a szovjet érdekszférába került kelet- és közép-európai országokban kommunista diktatúrák épültek ki, amelyek különböző
formában, az elnyomás eltérő módozataival egészen az 1990es évek elején bekövetkezett rendszerváltásig fennálltak.
2008 júniusában az Európa lelkiismerete és a kommunizmus címmel Prágában megrendezett nemzetközi konferencián
Václav Havel volt cseh államfő így fogalmazott: Európa rendkívüli felelősséget visel a nácizmusért és a kommunizmusért,
azért a két totalitárius rendszerért, amely ezen a földrészen
jött létre. A tanácskozás résztvevői, majd szeptemberben az
Európai Parlament (EP) magyar, észt, brit, német és lett képviselői azt javasolták, hogy augusztus 23-át, a Molotov–Ribbentrop-paktum aláírásának napját nyilvánítsák a totalitárius
rendszerek áldozatainak emléknapjává.
Az EP 2009 áprilisában fogadott el erről állásfoglalást. Az

Európai Unió igazságügyi miniszterei 2011. június 10-én, a
magyar EU-elnökség alatti utolsó ülésükön lengyel, magyar
és litván kezdeményezésre közös állásfoglalásban emlékeztek
meg a totalitárius rendszerek által elkövetett bűncselekmények áldozatairól. A dokumentum emlékeztetett a totalitárius
rezsimek áldozatainak emléknapjára, és felkérte a tagállamokat: vizsgálják meg, hogy saját országuk történelmének és sajátosságainak fényében milyen módon történjen a
megemlékezés.
Az emléknapot először 2011-ben tartották meg. A soros
EU-elnök Lengyelország fővárosában, Varsóban egy uniós
kormányzati szintű konferencián abban egyeztek meg, hogy
több országot átfogó hálózatot állítanak fel a totalitárius rendszerek kutatására. A platform októberi, prágai alakuló ülésén
született megállapodást 13 ország 19 intézete írta alá, Magyarországot a Terror Háza Múzeum képviseli az együttműködésben. 2012-ben az európai emlékezetintézetek vezetői
Budapesten írtak alá közös nyilatkozatot egy európai múzeum
létrehozásáról, melynek feladata a kommunista, a nemzetiszocialista és egyéb totalitárius rendszerek működésének és bűneinek bemutatása. 2013-ban Litvánia fővárosában,
Vilniusban emlékeztek meg a totalitárius diktatúrák áldozatairól. 2014-ben Kövér László, az Országgyűlés elnöke és
Norbert Lammert, a német Bundestag elnöke közös nyilatkozatot adott ki az emléknap alkalmából. A 2015-ben Tallinnban
rendezett konferencián elfogadott nyilatkozat szerint fel kell
lépni a totalitárius rendszerek ellen, függetlenül attól, hogy
mely ideológia talaján állnak, illetve milyen formában jelentkeznek.
A 2016-ban Pozsonyban rendezett Növekszik a radikalizmus az EU-ban elnevezésű konferencián az uniós igazságügyi
miniszterek hangsúlyozták: készek mindent megtenni azért,
hogy visszaszorítsák a növekvő radikalizmust és szélsőségességet. Budapesten 2017-ben is emlékmenetet tartottak, amelynek résztvevői a Kossuth tértől a Cipők a Duna-parton
emlékmű érintésével vonultak a Terror Háza Múzeumhoz.
2018 júniusában Orbán Viktor miniszterelnök avatta fel Óbudán a szovjet megszállás (a kommunista diktatúra) áldozatainak emlékművét. 2019-ben az emléknapon több európai
közszolgálati televízió mutatta be a varsói székhelyű Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (ENSR) kezdeményezésére készült, az európai totalitárius rendszerek nevében
elkövetett erőszak és üldöztetés elszenvedőinek sorsát felidéző rövidfilmeket, ezek egyike az 1956-os magyar forradalom legfiatalabb áldozata, Mansfeld Péter emlékét idézte.
Az Európai Parlamentben 2018 áprilisában mutatták be a
totalitárius diktatúrák áldozatainak a hagyományokkal szakító
emlékműtervét, amely az európai intézményeknek otthont adó
brüsszeli kerület egyik terén készül el. Az emlékhelyet a tér
kövezetén alakítják ki, kockáiba vésve a diktatúrák fogvatartottjainak, áldozatainak kézírásos leveleit.

Ország – világ
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Viharos idő szerda reggelig

Viharok és felhőszakadások várhatók – hívta fel a figyelmet vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Az ország egész terültére szóló
figyelmeztetés szerda reggel 6 óráig érvényes. Ez
időszakban előbb a hegyekben, az ország nyugati,
északi, majd középső részében, aztán a többi területen is viharokra, megerősödő szélre, felhőszakadásra, villámlásokra és jégesőre lehet számítani. A
lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 20,
elszigetelten a 40-50 litert négyzetméterenként.
(Agerpres)

A WHO reményei szerint
a járvány nem tart két évig

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) abban reménykedik, hogy a koronavírus-járvány rövidebb
lesz, mint az 1918-as spanyolnátha, nem tart két évig,
ha a világ összefog, és sikerült kifejleszteni a védőoltást – közölte pénteken Genfben a szervezet főigazgatója.
Tedrosz
Adhanom
Gebrejeszusz
„emberölésnek” minősítette a védőeszközökkel kapcsolatos korrupciót, mivel azok hiányában az egészségügyi dolgozók és az általuk ápolt betegek élete
kerül veszélybe. (MTI)

Az ET elnöke elhalasztotta
esküvőjét, hogy elkerülje
a karantént

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elhalasztotta szombatra kitűzött esküvőjét, hogy elkerülje a
karantént – erősítette meg a belga sajtóban megjelent hírt az elnök szóvivője. Charles Michel esküvőjét
Amelie Derbaudrenghiennel, a belga kormány
tanácsadójával eredetileg a Délkelet-Franciaországban található Montmeyan városába szervezte, a térség azonban időközben narancssárga besorolást
kapott a belga kormánytól, tehát az onnan visszatérőknek ajánlott két hétre karanténba vonulniuk a koronavírus-járvány
terjedésének
megfékezése
céljából. Az esküvő új időpontját egyelőre nem tűzték
ki. Charles Michel volt belga miniszterelnök és Amelie
Derbaudrenghien 2007 óta egy pár, kapcsolatukból
két gyerek született. (MTI)

Törökország földgázt talált
a Fekete-tenger alatt

A török Fatih fúróhajó 320 milliárd köbméter földgázt
talált a Fekete-tenger alatt – jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken az isztambuli Dolmabahce palotából közvetített televíziós beszédében.
Erdogan jelezte: Ankarának az a célja, hogy 2023ban – a Török Köztársaság kikiáltásának 100. évében
– a „nemzet szolgálatába” állítsák a fekete-tengeri
földgázt. A Fatih hajó július 20-án kezdte meg próbafúrásait a Fekete-tenger Tuna-1 megjelöléssel ellátott
övezetében. A török államfő közölte: a térséget Sakarya gázmezőnek nevezték el. Erdogan rámutatott:
hasonló jó hírt várnak a Földközi-tenger keleti medencéjéből is, ahol országa ugyancsak próbafúrásokat
végez. Az elmúlt időszak török próbafúrásai a Földközi-tengeren Ciprus és Görögország haragját váltották ki, amelyek szuverenitásuk megsértésének
tekintik ezt. Az EU szerint a török kutatások sértik a
nemzetközi jogot. (MTI)

Új felvonás

(Folytatás az 1. oldalról)
ötletük. A kormány pedig erőt és izzadságot nem kímélve igyekszik is az ellenzéki kollégáknak megtenni ezt
a szívességet azzal, hogy hibát hibára halmoz a vírushelyzet kezelésében.
A látszatötlet, amivel az alkalmatlan szocik leváltanák az alkalmatlanságban velük bármikor versenyre
kelő liberálisokat a kormányrúdtól, az a bizalmatlansági indítvány. Amely, bár a vírushelyzet kezelése a témája, nem arról szól. Ez csak a hatalom birtoklására
irányuló steril politikai játszma eszköze, aminek semmi
köze a vírushelyzethez vagy az adófizetők mindennapjait
érintő egyéb természetű problémákhoz. A bohózatot
most színesítheti, hogy a kormány az alkotmánybíróságnál tett panaszt az indítvány benyújtásával kapcsolatban, illetve a parlamentben igyekszik képviselők
átcsábításával gyengíteni az ellenzéket, így állítólag
már nem biztos, hogy a szocdemek képesek elég szavazatot összegereblyélni a kormánybuktatáshoz. Ha kedden ki talál derülni, hogy a szavazással meg kell várni
a talárosok döntését, és azok nem kapkodják el az ítélethozatalt, minden adott hozzá, hogy a két nagy párt
első számú önkormányzati választási kampánytémája a
bizalmatlansági indítvány legyen. Hogy majd a polgármesterek és önkormányzati testületek mit végeznek a településeken a következő négy esztendőben, az ezeknek
a fiúknak eddig is mellékes volt.
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Javaslatcsomagot dolgozott ki az RMPSZ és a MAKOSZ

A Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége (RMPSZ) és a Romániai
Magyar Középiskolások Szövetsége
(MAKOSZ) szerdán közös beadványnyal fordult az Oktatási és Kutatási
Minisztérium vezetőségéhez, illetve a
szakminiszterhez. Ebben olyan rövid
és középtávú közoktatáspolitikai
irányvonalak és intézkedések meghozatalát javasolják, amelyek a 2020–
2021-es tanév megkezdéséhez, az
iskolák programjának járványügyi feltételek között történő hatékony megszervezéséhez, fenntartásához és
működtetéséhez járulnának hozzá.

A javaslatcsomag tartalmaz alkalmazható
javaslatokat a kerettantervek óraszámait
érintő csökkentési eljárásokhoz is. Az
RMPSZ és a MAKOSZ közös állásfoglalása
értelmében oktatásszervezési területeket érintően a szaktárcának sürgősen tisztázni és pontosítani kell a közbeszédben használt „döntési
decentralizáció”, valamint a „hibrid oktatás”
fogalmakat. Továbbá ki kell dolgoznia és a
tanintézmények rendelkezésére kell bocsátania olyan részletes és széles körben használható oktatásszervezési forgatókönyveket,
amelyek a decentralizáció valós lehetőségeit
felhasználva egyenként vagy egymás közötti
kombinálásuk révén lehetővé teszik a helyi
körülményeknek, feltételeknek, járványügyi

helyzeteknek megfelelő oktatási folyamatok
megszervezését.
A javaslatcsomag szerint a minisztériumnak olyan közoktatást érintő módszertani útmutatókat
kell
kidolgoznia
és
a
tanintézmények rendelkezésére bocsátania,
amelyek oktatási formákra, típusokra és szintekre strukturálva konkrét javaslatokat és
megoldásokat tartalmaznak:
– a kerettantervek óraszámainak és a tananyag mennyiségének észszerű, releváns
csökkentése, illetve az online és keverékoktatáshoz való igazítása és alkalmazása;
– a 2019–2020-as tanév második félévi
tananyagának újrastrukturálása (ezáltal az elmaradt tananyagrész bepótlása), a decentralizált oktatásszervezési döntések eljárásai;
– a pedagógusok tantárgyközi együttműködési lehetőségeinek megvalósulása, az oktatási folyamat megszervezését érintő
lehetőségek és ennek „helyszíneit” érintő kérdések;
– az osztályozások, értékelési folyamatok,
a jegyek és hiányzások adminisztrálása, vagy
a nyolcadikosokat és tizenkettedikeseket
érintő vizsgatananyagok követelményeinek és
tartalmainak tisztázása terén. Ezen a téren továbbá a pedagógusok és diákok szövetségei
szorgalmazzák az érvényben levő törvénykezés összeegyeztetését a járvány által kiváltott
helyzetek kezeléséhez szükséges eljárásokkal,

Az első év az Európai Parlamentben

illetve olyan, diákoknak és szülőknek szóló
oktatási jellegű programokat indítsanak el,
amelyek célja az egészséges életmód, illetve
a vírussal szembeni védekezés promoválása.
A két szervezet álláspontja szerint sürgős
oktatásfinanszírozási intézkedésekre is szükség van a szaktárca részéről, amelynek eredményeképpen növelni kell a közoktatásban
dolgozók rendszeres és helyi igényeit kielégítő továbbképzésére fordítható összegeket.
Mindezt a megyei pedagógusházak finanszírozásának növelésével, illetve a fejkvótás finanszírozási rendszerben eddig is létező, de
támogatás nélkül maradt szakmai továbbképzési alapfejkvóta összegének meghatározásával (25 lej/tanuló/év) és folyósításával
javasolják megvalósítani. További országos
támogatási programok elindítását javasolják,
amelyek révén:
– az állam támogassa a szegény családokban, nehéz körülmények között élő tanulók,
a többgyermekes családok, illetve a pedagógusok számára olyan digitális eszközök beszerzését, amelyek internetes elérhetőséggel
rendelkeznek.
– lehetővé válik a válság körülményei között megszervezendő, a biztonságos oktatás
feltételeinek megteremtéséhez szükséges
pluszszemélyzet (különösen a napközikben
szükséges kisegítők, de alsó és felső tagozatos pedagógusok, nem didaktikai személyzet,

Mérlegkészítés Vincze Loránttal

Egyrészt van a szűken vett szakmai
munka: három szakbizottság – az alkotmányos ügyek bizottsága, a LIBE ,
a szabadságjogok, belügyi és igazságügyi szakbizottsága, illetve a petíciós
bizottság. Mindegyik különböző feladatokat feltételez – kezdte a beszélgetést Vincze Loránt EP-képviselő.

Mózes Edith

Az EP első évéről elmondta, az alkotmányos ügyek bizottságában sikerült kivinni,
hogy meghosszabbítsák a nemzeti régiókról
szóló aláírásgyűjtés időtartamát még fél
évvel.
– Ennek ön volt a jelentéstevője az Európai Parlamentben.
– Rangos munka volt, hiszen első mandátumos képviselőként lehetőségem volt arra,
hogy az Európai Parlamentet az Európai Bizottsággal és a Tanáccsal folytatott háromoldalú egyeztetésen képviseljem. Sikerült jó
megoldást találni ezzel a meghosszabbítással,
ami, ha jól tudom, mindössze öt ellenszavazatot kapott, a horvát elnökség és az Európai
Tanács is támogatta.
A LiBE bizottságban két iránya volt a
munkának: az egyik a Magyarországot ért folyamatos jogállamisági támadásoknak a kivédése és annak az elmondása, hogy kettős
mérce érvényesül, hiszen Magyarországot
olyan igazságtalan támadások érték, amelyeknek nem volt semmiféle realitásalapja.
Azt híresztelték például, és tényként közölték, hogy Magyarországon ellehetetlenedett
a parlament működése a koronavírus-járvány
elején, és teljhatalmú kormányzásra kapott
lehetőséget Orbán Viktor, amikor ez egyszerűen nem volt igaz.
– Eközben Romániában Iohannis a magyar kisebbséget és a magyar nyelvet
becsmérlő kijelentéseket tett, és még díjat
is kapott. Miért vannak ezek az aránytalanságok az Európai Bizottságban? Véleménye szerint mitől a nagy ellenszenv a
LIBE bizottságban Magyarországgal
szemben?
– Azt látom, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány elleni politikai ellenszenvről
van szó a liberális és a baloldali pártok részéről. Egyszerűen nem hajlandók elfogadni
egy, az uniós átlagtól eltérő kormányzási
módszert és törvényhozási stílust. Tulajdonképpen már hivatalba lépésének a másnapján
támadták Orbán Viktort, így telt el gyakorlatilag az elmúlt évtized. Úgy, hogy közben
Magyarország gazdasági teljesítménye jó
volt, nagyon sok mutató pozitív, és Magyarország minden alkalommal, amikor az európai bíróság kimondta, hogy jogsértés történt,
ennek megfelelően módosította a törvényeit.

Fotó: archív

– Nem Magyarország ellen folyik a legtöbb kötelezettségszegési eljárás. Most jelent meg egy kimutatás arról, hogy
Románia ellen sokkal több eljárást indított az Európai Unió, mint Magyarország
ellen az uniós törvények megsértése kapcsán. Csak ezeket nem verték nagydobra….
– Ha megnézünk egy statisztikát, azt hiszem, Magyarország az ötödik legkevesebb
eset, Románia meg ott van az első háromban,
amelyek ellen a legtöbb eljárás indult. Ez egy
fontos mutató, ennek ellenére a támadások
folytatódnak. Ez a hangulat az Európai Parlamentben. A LiBE bizottságban van a legtöbb politikai összetűzés, vita akár a
bevándorlás kapcsán is, holott bebizonyosodott, hogy a magyar határzár kiépítéséből az
egész Európa nyert, és minden ország dicsérte utólag Magyarországot, ennek ellenére
támadják.
– Ha jól tudom, Ön a Brexit kérdésével is
behatóan foglalkozott.
– Az Egyesült Királyság kiválását követően megállapodás készül az unió és a britek
között. Ennek a LiBE bizottság részéről én
vagyok a jelentéstevője, az állampolgári jogokkal, igazságügyi együttműködéssel, bevándorlással kapcsolatos témakörökkel
foglalkoztam a jelentésben. Ugyancsak itt, a
LiBE bizottságban volt napirenden a romakérdés. Egy évtizede, hogy elindította az Európai Unió a romastratégiákat, a magyar
elnökség idején, Járóka Lívia kezdeményezésére.
– Mit mutat a mérleg tíz év után?
– A mérleg úgy néz ki, hogy a romák roszszabbul élnek, mint tíz évvel ezelőtt. Az
összadatok is ezt mutatják, ezen belül a
közép-kelet-európai térségben még rosszabb

a helyzet. Nyugat-Európában nem gazdasági problémákkal vagy szociális kihívásokkal néznek szembe, ott az a gond, hogy
továbbra is diszkrimináció éri őket. A számadatok azt mutatják, hogy a helyzet nem javult, sokkal hatékonyabb erőfeszítésekre
van szükség. Elmondtam az Európai Parlament plenáris ülésén is, hogy lépni kell, hiszen az idő telik, és a roma közösségek
leszakadva élnek, nagyon sok esetben a települések peremén. Nem fogadható el, hogy
nem tudjuk a helyzetüket jobbá tenni, és
nem tudjuk integrálni őket a társadalomba.
Ez egy nagyon komplex kérdés természetesen, amit meghatároz az a többgenerációs
mélyszegénység, amiben élnek, de a társadalom részéről nem is kapják meg azt,
amire szükség lenne. Az egyszerű segélyezés nem fogja megoldani a problémát: oktatással, szociális jogokkal, munkahellyel és
sok más kérdéssel összefüggő komplex megoldásokra van szükség.
– A petíciós bizottság a medvekérdéssel,
a Benes-dekrétumok, egyházi ingatlanok,
jogsértések ügyével is foglalkozik.
– Ez az egyetlen szakbizottság, amely
konkrétan a polgárok megkeresésére válaszol, és megoldásokat javasol. Ebben a problémában a medvekérdés volt Erdélyben a
leglátványosabb. A székely tanácselnökök és
Brassó tanácselnöke aláírtak egy petíciót,
amelyben kérik az Európai Bizottság beavatkozását. Én levelet írtam a környezetvédelmi
biztosnak, amire azt válaszolta, hogy van lehetőség arra, hogy lekerüljön a medve a védett fajok listájáról azokban a régiókban, ahol
túlszaporodott, és ahol nem fenyegeti közvetlenül a kipusztulás veszélye.
– De egyelőre nem történt semmi.
– A megoldásnak Bukarestből kell érkeznie, a környezetvédelmi minisztériumnak kell
javasolnia, a parlamentnek kell elfogadnia.
Volt is erre próbálkozás, de elutasították. A
döntésnek tehát Bukarestben kell megszületnie, én azt szeretném elérni, hogy nyomás
érje Bukarestet Brüsszel részéről, hogy ebben
a kérdésben az emberi életet és a gazdasági
javak védelmét kell szem előtt tartani, és másodlagos a medvepopuláció megtartása vagy
növelése. Olyan vadgazdálkodásra van szükség, mint Finnországban vagy a balti államokban. Bízom abban, hogy az Európai
Parlamentben a petíciós szakbizottság döntése ilyen értelmű lesz, és egyfajta tényfeltáró
kiszállást is szervezünk majd Székelyföldre,
hogy a képviselők a saját szemükkel lássák,
mi a valós helyzet.
– A minap Vaslábon fényes nappal az országúton sétáló a medve „irányította a
forgalmat”.
– A székely kollégák azt javasolták, hogy

egészségügyi személyzet és iskolai tanácsadó
szakemberek) alkalmazása.
– az állam támogatásban részesíti a hátrányos gazdasági és/vagy szociális helyzetben
működő, újonnan alakult csoportok/osztályok
iskolai bútorzatának beszerzését.
– a megfelelő iskolai közegészségügyi és
higiéniai feltételek, valamint az online
és/vagy hibrid oktatáshoz szükséges intézményi digitalizáció feltételeinek biztosítása érdekében legalább 20%-kal növekszik a
fejkvótás finanszírozási rendszer alapját jelentő, a tanintézmények anyagi és szolgáltatási költségeinek résztámogatását lehetővé
tevő fejkvóta.
– 2021-ben az oktatásra a GDP 6%-át fordítják, az Európai Unió nyújtotta finanszírozási lehetőségekből származó összegek
beleszámolása nélkül.
A két szervezet álláspontja szerint minden
oktatáspolitikai döntés alapját az alábbi elveknek kell következetesen meghatároznia:
gyermekközpontúság; oktatáspolitikai relevancia, valós döntési decentralizáció; közösségépítés – diákok, pedagógusok és szülők
társadalmi, érzelmi és értelmi jólétének fejlesztése; társadalmi szolidaritás, esélyegyenlőség és méltányosság; minőségi oktatás –
egészségi nevelés, valós nevelési igényeknek
megfelelő tartalmak és kompetenciák, minőségi feltételek. (közlemény)

Tusnádon szállásoljuk el a képviselőket, mert
oda folyamatosan bejárnak a medvék. Azon
dolgozom, hogy az itthoni megkeresésekre
válaszoljunk.
Magyar szempontból fontos a Benes-dekrétumok ügye, ami most került volna sorra a
szakbizottság ülésén, de a koronavírus-járvány miatt elhalasztották. Fontos, hogy az
ilyen, több évtizede, most már több mint száz
esztendeje egy közösséget megbélyegző jogi
aktus ne lehessen érvényes egy európai uniós
tagállamban. Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának a kérdése a másik olyan ügy,
amelyet, úgy látom, a petíciós bizottságban
előre tudnánk vinni a következő évben.
– Más országokból milyen petíciókat kaptak?
– Sok a környezetvédelmi tematikájú megkeresés, a koronavírus-járvány miatt a törölt
járatok esetében a kárpótlás, a különböző
civil szervezetek által megfogalmazott petíciók, például a hátrányos helyzetű személyekkel, fogyatékosokkal kapcsolatos
témákban. Érdekes, hogy a legaktívabb polgárok Spanyolországban vannak, a megkeresések több mint negyede onnan érkezik.
Spanyolország, Olaszország, Németország,
Lengyelország a legaktívabbak ezen a téren.
– Romániából?
– Romániából viszonylag kevés petíció érkezik, azok is Nyugaton dolgozó romániai
munkavállalókéi. Például izlandon is méltánytalan elbánásban részesültek romániai
polgárok, s bár izland nem tagja az Európai
Uniónak, van egy szerződése vele, úgyhogy
igyekszünk, hogy ezekben a kérdésekben is
olyan választ adjunk, ami valamennyire előreviszi az ügyet, vagy az illető tagállam megkeresésével, vagy az Euópai Bizottság
konkrét ráhatásával.
– Hogy áll a kisebbségvédelem ügye?
– Ez kapcsolódik mindegyik szakbizottsághoz, és meghatározza a munkámat a Parlamentben. Társelnöke vagyok az újraalakult
kisebbségi pártközi bizottságnak. A munka
ott is ellehetetlenült a járvány miatt, de arra
is rámutatott, hogy hátrányos megkülönböztetés éri az őshonos közösségeket, nagyon
kevés információt kapnak a járványról az
anyanyelvükön, ugyanez érvényes a segélyhívó számokra. A távoktatásban is hátrány
érte a kisebbségi nyelvű oktatást.
– Ez csak Romániában volt jellemző, vagy
máshol is így van?
– Máshol is. Egy 25 országra kiterjedő felmérést készítettünk, amely bizonyítja, hogy
az állam nem látta el azt a szerepét a kisebbségi polgárok iránt, hiszen a sürgősségi helyzetről való tájékoztatás alapvető emberi jog.
A kisebbségi polgárokat a saját anyanyelvükön kell tájékoztatni, hiszen mindenki azt
érti, az a legkézenfekvőbb számára. Kimutatta a felmérés, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek kb. 40%-a kapott
tájékoztatást, de mindenhol a kisebbségi szervezetek és a kisebbségi média látta el az
állam feladatát. Ebben a tekintetben Erdélyben az RMDSZ és az erdélyi magyar média
volt a közvetítő közeg.
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Mörfi naplója (17.)

Feministák és szüfrazsettek

Különböző korokból és szerzőktől válogattam néhány jellemző szövegrészletet. Az első idézet Móricz
Zsigmond Ebéd című elbeszélésében hangzik el. A helyszín: vidéki
kúria. A vendég urak: nagytiszteletű
vagy méltóságos rangú és súlyú,
megyei potentátok – rendőrtanácsos, főkapitány, esperes, alispán
stb. „Két pesti úr, sovány, mint az
agár, a többi mind terebélyes úriember, hogy örvend a szív, ha látja,
hogy fognak ezek enni.” Nem ettek,
hanem zabáltak, de most nem a
menü az érdekes, hanem az egyik –
nemzetes? méltóságos? tekintetes?
– úr adomája. A fogások közötti
szünetek egyikében hangzott el a
minket érdeklő „nemesi szabály”:
„Legjobb főzelék: a hús. Legjobb
gyümölcs: a bor. Legjobb bútor: a
szépasszony.”
Egy évszázada ez volt a véleménye az uralkodó osztálynak az élet
fontosabb dolgairól. Ők így látták.
Passz.
A szüfrazsettmozgalom…
a nők egyenjogúsításáért (emancipációjáért), főleg szavazati jogaiért
küzdött a 20. század elején. Aktivistáik feminista egyesületekbe tömörültek, tüntetéseket szerveztek.
Jogos harcuknak eredménye is volt,
de elég lassan haladnak a teljes
egyenjogúsítás felé. Néha melléfognak (gondolok az idei madridi márciusi tüntetésre, ahol több száz vagy
ezer résztvevő fertőzödött meg az új
vírussal), de különben nagyon kedvesek. Ha nem esnek túlzásokba. Ha
rajtam állt volna, akkor a személyi
számok (PiN-kódok) kiosztásánál
nekik adtam volna az egyest, s akkor
ötven évre lecsendesedtek volna.
(Most lehet, hogy ezért is harcolni
fognak, de akkor mi lesz a semleges
neműekkel, ők a zérust kapják?)
A túlzások egyik kegyetlen példáját Lorena Bobbitt asszony prezentálta – 25 évvel ezelőtt –, aki egy
nyisszantással megfosztotta férfiúi
ékességétől az urát. A karrierépítésnek ez egy göröngyösebb útja, emiatt csak kevesen követték a példáját.
Annyit viszont elért, hogy több
hölgyklub is tiszteletbeli elnöknővé
választotta.
Erdélyben csak annyira jutott ez
az „amerikai némber”, hogy Malvin
anyó is a szájára vette – nem dicsérőleg! Malvin anyó egyet jobbra
csap, egyet meg balra, s ezzel
helyre teszi a dolgokat.
Olvassák megértő tisztelettel:
„Sokszor olyasmiről vitáznak
ezek a kiscsoportos férfiak, amiről
én, Malvin anyó tudom, hogy lyukas mogyorót sem ér. Undorítóak,
amint nekiülnek és piszlicsáré
ügyekben döntenek: hogyan parcellázzák föl Európát, mivel büntessék
az iraki elnököt, s egyebek. Aztán
este hazamennek anyucihoz, papucsba bújnak nyakig, s nyüszítenek, hogy ők milyen fáradtak. Ti
urak, a balkáni válságról nem a
Genfi-tó partján kell csevegni, damasztabrosz és óarany konyakok

mellett, hanem Zagubica fölött a
hegyekben, bokáig hólében, lőszeres ládán ülve… Vigyétek magatokkal az anyucikat is, ’kik a bunker
ajtajánál álljanak a sodrófával: ha
estig nem köttök békét, lesz nemulass. Na, így lássalak titeket, vitéz
férfiak!
Tévednél, ha azt hinnéd, hogy
Malvin anyó férfigyűlölő. Szereti a
férfiakat, csak azt utálja, amikor ripőkök, avagy hiányzik belőlük az
alázat. Van róluk még egy titka: –
Azt régóta tudjuk, hogy a politikát
a pénz és az érdekek mozgatják.
Ezeken kívül még valami: az államférfiak rendezetlen nemi élete, meg
az a frászos kisebbségi komplexusuk. Figyeld csak meg azt a sok kis
erőszakost: Napóleon magasan a
legalacsonyabb volt közöttük, aztán
a huszadik század diktátorai – kevés
haladta meg közülük az egyhatvannégyet. Rendőrnek nem vennék föl,
mert egyhetven alatt van, de cézárnak megfelel. A törvényt az egyhetvenes rendőrről éppeg ezek a törpe
országnagyok hozták, nem a nőszövetségi varrókör. S még mi vagyunk
a libák…
A vászoncselédeket sem skatulyázza egy helyre, hanem mindegyiket érdemei szerint osztja ki.
Lorena Bobbittról: – Ha nem kell
neki férfi, zárják be nők közé öt
évre, hadd gondolkozzék. Bezzeg
az amerikai némberek, rögtön a fejükbe szállt a szüfrazsett. Bájos leánykáim, üljetek traktorra, s
menjetek szántani Szibériába, mint
Olga Szemaforovna, ha nem bírjátok már a jólétet. Női véd- és dacszövetséget akartok? Apucinak a
bankszámlájából, mi? Mars krumplit hámozni, az egész, csorba késsel,
mert nem vagytok képesek egy kést
sem megélezni…” (Malvin anyó
életreceptjeiből. Látó, 1996. jan.;
ősszel a Mörfi első kötetében is
megjelent.)
A püspök úr véleménye
(A korabeli ferences folyóiratban
jelent meg Márton Áron Felszabadult nő című – 1934-ben írt – cikke,
amit teljes egészében idézek.)
„Nemrég hozták az újságok azt a
hírt, hogy Szovjetoroszországban
előzetes katonai kiképzésre behívták a 16-20 éveseket s a mozgósítási
parancs egyformán érinti a fiúkat és
a leányokat. Ez a rövid híradás a nő
felszabadításáért folytatott harcnak
a befejezését és győzelem helyett az
egymással harcos felekként szembenálló férfinak és nőnek egyforma
vereségét jelenti be.
Meg kell vallanunk, hogy az
emancipációt a férfi kezdte el saját
neve alatt és elsősorban saját érdekében. Kényelmetlennek talált bizonyos kötöttségeket. Azt mondta,
hogy a dogmák megfojtják a szellemet, az Egyház tekintélye sérti az
önérzetet, az erkölcsi törvények
akadályozzák a szabad mozgást, az
egyén érvényesülését, a vágyak és
ösztönök kielégítését. S a dogmákat
tudományos felvilágosodottsága ne-

vében múzeumba, ott is romemlékei közé tette; az Egyházat a gúny
és erőszak fegyvereivel visszaszorította a Vatikánba és a sekrestyékbe; az erkölcsi törvényeket
pedig kacagva, hetykén felrúgta.
Államát isten nélkül, társadalmát
tekintély nélkül, gazdasági életét erkölcs nélkül rendezte be. S úgy
hangszerelte tudományát, művészetét, úgy állította be a nevelés eszközeit: az iskolát és a sajtót, hogy ezt
hirdessék szabadságnak, hitessék el
a tömeggel azt, hogy hazug népképviselete, kíméletlen szabadversenye, féktelen erkölcsi szabadossága
a szabadságot s a szabadság boldogságait hozza.
A történelem tanúsága szerint a
nő élete sajátos, női határait csak
akkor lépte át, lelki tulajdonságaival
és az otthonnal meghatározott munkakört csak akkor hagyta el, ha a
férfi valamilyen körülmények miatt
legyengült, ereje megfogyatkozott,
feladatainak betöltésére egymagában képtelen volt. Nemzeti küzdelmek idején, ha fegyverforgató
férfierő nem volt kéznél, vagy nem
volt elég, akadtak Zrínyi ilonák,
Puskás Klárák, Egri Nők, s odaállottak bontott hajjal és bontott mellel bátran az ellenség elé. Amikor a
nagy háború [az 1914–1918 közötti
háborút kezdetben ’nagy háború’nak nevezték, csak a második kitörése után kapta az ’első
világháború’ nevet – sz. megj.] a
férfiakat kitépte munkahelyeikről s
beterelte a lövészárkok és pergőtüzek poklába, az asszonyok gondolkozás nélkül felvették az elárvult
szerszámot, megfogták az ekeszarvát, magukra vállalták a család
gondját s nagyszerűen megfeleltek
minden kötelességnek. S talpára
szokott esni akkor is, ha történetesen a férfi övéinek ellátására alkalmatlanná válik, vagy annak
bizonyul. De ezek a nő számára
mindig rendkívüli körülmények
voltak s minden egészséges korban
azok is maradtak. Utána mindig
visszatért eredeti hivatásához, megmaradt nőnek, asszonynak, anyának. Gyermekeket szült és nevelt, s
a férfit új erőkkel és nagyravágyásával hazulról támogatta a külső
harcokban. Nem jutott eszébe, hogy
szerepeiből kiűzve, országok sorsát
fegyverrel s fórumokról intézze.
Hanem a nagyokos férfi addig
függetlenítette, emancipálta magát
és élete berendezését az örök törvények alól, hogy nemcsak az embernek
emberhez,
közösségnek
közösséghez való viszonyát forgatta
föl, hanem a nő és férfi természetszerinti elhelyezkedését is végzetesen megbolygatta. Élete új,
esztelenül hajszolt irányával a nőt
az otthon elhagyására kényszerítette, foglalkozásának tekintélyes
részétől felmentette. A gépek már
mindent tudtak, a háztartási dolgokat is készen szállították. S az otthon tétlenségre kárhoztatott nő
önérzetesebbje a tartalmatlan, pol-

A turisták kerüljék a zsúfoltságot!

tőződött. A menedékházat üzemeltetők – a
Salvamont és a természetjáró egyesületek
közvetítésével – a nagyközönséghez hivatalos közleményt juttattak el. Ebben az áll,
hogy az erőfeszítések ellenére a menedékház
személyzete egy részének szervezetében az
ellenőrzés során valóban kimutatták a Covid–
19-vírus jelenlétét. Mind azok, akiknek a
tesztjük pozitív lett, mind a velük kapcsolatban levő kollégák a tesztelést követően betartották az egészségügyi intézkedéseket, így az
A napokban az országos médiában elter- érintettek orvosi felügyelet alá vagy karanjedt a hír, hogy a Csalhó-hegységben levő ténba kerültek. A menedékházat kifertőtleníDochia menedékház személyzete is megfer- tették biológiai fertőtlenítőszerekkel és

Még tart a nyári vakáció. A vírusjárvány miatt az idén kevesebben
utaztak külföldre, mint az előző években, sokan hazai turisztikai célpontokat, helyszíneket választottak a
szabadságolásra. Sajnos a hatóságok
intése ellenére egyre gyakoribb, hogy
a hegyekben vagy a tengerparton is
fertőző gócok alakulnak ki, ezért továbbra is oda kell figyelni az óvintézkedésekre.

gári időtöltések helyett nekivágott a
szellemi pályáknak, a másik, a nagyobb rész pedig gyárakba, üzletekbe, irodákba ment, mert a gépek
olcsó munkája miatt rosszul fizetett,
a megélhetést biztosítani nem tudó
férfinak segíteni kellett. S a férfit itt
érte az első vereség. A nő a körülmények kényszerítő hatása alatt
nemcsak benyomult a férfi munkaterületeire, hanem bebizonyította,
hogy a férfival egyenlő értelmi képességei vannak, és az egykori segítőtársból veszedelmes vetélytárs
lett. Ma fegyverviselésre is vállalkozik. A jóság angyala ma már kézigránátvetésben gyakorolja magát,
talán azzal a titkos gondolattal,
hogy a férfit hatalmának ettől az
utolsó eszközétől is megfossza.
De a nő sem járt jobban. Az
emancipációt joggal követelte,
amennyiben a háremélet gyalázatából az ő megkérdezése nélkül, a
szülői hatalom szavával kötött házasságok megalázásából s a négy
fal közé zárt élete fullasztásából
napfényes, szabadabb, emberhez
méltóbb élethez akart jutni. Azonban mihelyt ezzel nem érte be, mihelyt a férfi önző biztatásainak
engedve, a szabadságot ő is szabadosságra értelmezte, s divathóbortjával előbb részletekben, aztán
a meztelenség őrületével egészen és
nyilvánosan levetkőzött, a csupaszság elriasztotta a lelket s a lélek magával vitte a nőiességnek azt a
varázsát, ami a férfiban tiszteletteljes vonzódást ébresztett.
A letűnt idők nőjének a varázsa a
charme volt. A modernség és moderneskedés merőben testies túlzásaitól meg nem fertőzött, a lélekkel
is élő nőké ma is ez. A nőiességnek
ez a sajátos ereje, mely lenyűgöz, a
test fogyatékosságait is felejteti,
mert a szépségből és jóságból öszszetett és így őrzött női lélek átsugárzik a testen, kimosolyog a
szemekből, elömlik az ajkakon, ott
dalol egész mozgásában és a külön
csengő mozdulatokban. A modern
nő varázsát ellenben sex appealnek
nevezik. Minden igyekezete az,
hogy a férfi előtt a pusztán testies
varázst mutogassa, öltözködésével
és viselkedésével a testnek, tehát az
ember állati részének szavát, hívogatását tegye hallhatóvá.
S a legmegtévesztőbb jelszavakkal vezetett női emancipációs törekvéseknek a csődje egyik oldalon
éppen itt következett be. A nő régebb a kozmetika nagyon kezdetleges fogásainak a birtokában is a
férfit élete végéig, vagy legalábbis
tartósabban fogta. Ma a szépséget
megrendelésre szállítják. A női varázst kozmetikai intézetek és a divat
műhelyei testre szabva gyártják. S
mégis a test- és szépségápolás minden furfangjával rendelkező mai
nőnek kétségbeesett erőfeszítésekkel kell dolgoznia, újabb és újabb
fifikára van szüksége, hogy a férfiaknak tessék. Nem az időtálló lélekre, hanem az idők múlásával
együtt
megakadályozhatatlanul
romló testre épít s az a végzet fenyegeti, hogy a legbarbárabb kihasználás személytelen tárgya lesz.
A férfi csak addig fogja számba

UV-sugárzással, és új kiszolgálószemélyzetet
biztosítanak. Arra kérik azokat, akik az
utóbbi napokban ott jártak, hogy további tájékoztatásárt hívják a 0730-603-801-es telefonszámot,
vagy
írjanak
a
rezervari@cabana-dochia.ro e-mail-címre,
hogy tisztázzák a felmerült kételyeket.
Az eset rávilágít arra, hogy azok, akik
ilyenkor a hegyekben szeretnének túrázni, inkább kerüljék el a zsúfolt menedékházakat,
vagy oda belépve használjanak maszkot és
fertőtlenítőszereket. Mint ismeretes, a magas
hegyekben levő menedékházak nagy része
nem tudja biztosítani a megfelelő higiéniai
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venni, amíg megvan a kiteregetett
nyers hús simasága, friss íze és csak
azért, hogy ezeket leszedje.
A rosszul értelmezett emancipáció csődje a másik oldalról még inlátható.
Ha
már
kább
belekényszerült az élet nyers küzdelmeibe, teljes joggal támaszthatott igényt, hogy legyen szavazati
joga, beleszólása a társadalmi nagyobb közösségek irányításába is.
De megint veszített. Míg a nő hatásköre a családi kör határaival zárult,
lelkiségét, a női lélek szépségét és
jóságát rásugározta kultúránkra, rányomta bélyegét korszakok műveltségére, világáramlatokat indított
meg vagy fogott fel, s otthonról, az
otthonba megtérő férfira gyakorolt
hatással néha döntően szólt bele a
világ folyásába. Ma a legtöbb helyen szavazati jogot szerzett, azt
gyakorolja aktíve és passzíve, s befolyását az élet nagyobb összefüggéseire
mégis
elveszítette.
Amerikában, ahol legtöbb szabadsága van, és Oroszországban, ahol
a törvények szerint a férfival nemcsak egyenrangú, hanem annyira
egyenlő, hogy katonáskodik is, a
női szabadságnak éppen ezeken a
sokat emlegetett területein a kultúrára és közéletre a nőnek nincs úgyszólván semmi hatása. A nyers,
durva, lelketlen, elgépiesített, kegyetlen cement- és betonformákba
öntött életen, berendezkedéseken,
bánásmódon nem verődik át a női
lélek két nagy sajátossága: a szépség és jóság.
Csak ahol nem veszítette el önmagát, ahol felszabadulását nem
abban látta, hogy átvegye a férfi
minden szokását, vele versenyt dohányozzék, sportoljon, politizáljon
és könnyelműsködjék, ott nem volt
káros, hogy a nő több joghoz és szabadabb mozgáshoz jutott. Mind a
kettő teljes értékű és jogú ember, de
a természet törvényei szerint a nő
nem lehet férfi, sem a férfi nő. A nő
akkor tudja megtartani befolyását,
tekintélyét, hatását, ha megmarad
nőiességénél. A nőiesség hordozója
pedig nemcsak a test, hanem a testi
különbözőséggel együtt a férfiétől
megkülönböztetett női lélek. Úgy
vannak alkotva, hogy a férfi alkosson s a nő megtartsa, a férfi sziklatömböket fejtsen s a nő azokon
virágokat mintázzon, az egyik utat
törjön s a másik az út mellett rózsákat ültessen, a férfi írja s a nő dalolja az élet dalait. A természetes,
levetkőzhetetlen testi és lelki adottságok a férfit a világba és küzdelmekre, a nőt pedig az otthonba s az
utódokban megsokszorozott szépség és jóság továbbadására utalják.
Ma elég világosan áll előttünk,
hogy ezeknek a természetes szerepköröknek a megtagadása, összezavarása vagy felcserélése a
társadalmak egyensúlyát végzetesen megbolygatta. S éppen a társadalmi rend és nyugalom követeli,
hogy a nő a természettől neki szánt
munkakörhöz visszajusson. A kezdeményezés azonban a férfi kötelessége. A beteges irányt is ő
kezdte.” (Hirnök, 1934. szept.)
Marosvásárhely, 2020. augusztus
18.

feltételeket, ezért is elővigyázatosabbnak kell
lenni. inkább válasszák a sátorozást, ami biztonságos, és kerüljék a zsúfolt helyeket.
(Sz.m.: A minap a Moldoveanu csúcs alatt
nagyobb sort kellett állni, mint egykor az
élelmiszerüzletek előtt.)
Az óvintézkedések különösen fontosak a
tengerparton, ahol – bár a törvény kötelezi a
napozók működtetőit, hogy távolabbra helyezzék a napozóágyakat –, a tűző napon elég
nehéz követni azt, hogy ki visel maszkot. Tanácsos inkább a szabad strandokat választani,
azzal a rizikóval, hogy nincs vízimentő-felügyelet, de itt is törekedni kell a távolságtartásra, a kötelező szabályok betartására. Jobb
kellemes emlékekkel hazatérni, mint kórházba kerülni. (vajda)
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Gólyakézikönyv V.

Egyetemi felszerelés

Az egyetemi felszerelés, főleg egy gyakorlatias szakon, nagyon fontos, hiszen a diákoknak szükségük
van arra, hogy a gyakorlaton keresztül is megértsék azt, amit az elméleti órákon már elsajátítottak.
Ehhez pedig szükséges az, hogy a felsőoktatási intézmény rendelkezzen a megfelelő eszközökkel és
hogy a diákoknak legyen hozzáférése ezekhez. Természetesen elsősorban tanári felügyelet mellett.
Azonban az is hasznos, ha a diák egyedül, tanár
nélkül használhatja a különféle gépeket, laborokat
és egyéb eszközöket. Értelemszerűen csak akkor,
amikor már megtanulta őket megfelelően használni.

egyetem (nagyon régiek, állandóan kapcsolnak ki, fagynak
le, vagy nem megy a billentyűzet, vagy nem megy az egér,
tehát állandóan valami gond van velük), de laboratóriumok
terén azért elég jól állunk, legalábbis véleményem szerint. Ez
a helyzet a mi egyetemünkön, hogy máshol mi a helyzet,
arról nem tudok beszélni.

Nagy-Bodó Szilárd

De milyen felszerelésekkel rendelkeznek a különböző
egyetemek, és a diákok milyen szinten használhatják őket?
Erre keressük a választ.

Kedei Csenge:
Lehetne jobb is, de nekem nincs panaszom

– Amennyire én ki akartam használni, annyira ki tudtam,
mondjuk, nem igazán értek a technika vívmányaihoz. A kicsit
profibbaknak vagy azoknak, akik inkább érdeklődtek a technika iránt, voltak megjegyzéseik, hogy a képzés se minősé- Gondolhatunk itt vetítőkre vagy számítógépekre, minden
gileg, se mennyiségileg nincs ott, ahol kellene, de engem nem egyes teremben megfelelő és kellemes táblákra, padokra.
foglalkoztatott annyira ez a része. Engem inkább a kommu- Gáspár Attila:
nikációs része érdekelt a képzésnek, amihez nem volt szükség Röviden összefoglalva: más világ

– Budapesten töltött 4 hónapom alatt a Metropolitan egyetem hallgatója voltam. Ez egy magánegyetem, ami azt is jelenti, hogy mindenki, aki oda jár, ki kell fizesse a tandíjat,
kivéve az erasmusos diákokat.
Az egyetem felszereltsége elég jó, legalábbis azon a szakon, ahol én tanultam. Van egy stúdió, és minden órát egy
annak megfelelő teremben tartottunk. Számítógépek terén is
jól felszerelt, hiszen minden tanulónak jutott külön számítógép, sőt általában még marad használatlanul is. Szerintem
Budapesten a nagyobb egyetemek elég jó felszereltségűek,
az itthoni egyetemekhez képest sokkal jobban fel vannak szerelve, természetesen nem lehet összehasonlítani Marosvásárhelyt Budapesttel.

Még hozzáteszem, hogy a laborokat a diákok nem használhatják a tanár jelenléte nélkül. Hallottam olyanról, hogy
más felsőoktatási intézményekben a diákok bemehetnek a
szabadidejükben, és használhatják az egyetem felszerelését.
Nálunk ilyen nincs, vagy legalábbis nem volt felajánlva.

Szabó Fruzsina:
Minden van, és még családias is

– Ezelőtt két évvel átadtak egy teljesen új épületet, amit
leginkább mi használunk. Ott van egy nagy amifiteátrum,
ahova más szakról is járnak diákok előadásokat hallgatni, illetve különböző konferenciákat is ott szoktak tartani, de az
az épület elsősorban a képzőművészeké. Van két nagyobb
terem, amelyek fel vannak szerelve számítógépekkel, és van
egy terem, ahol imacek vannak, kb. 10-12 darab. Ezeket a
diákok nyugodtan használhatják, amikor szeretnék, mindöszsze előtte kell szólni. Az emeleten van két nagy rajzterem,

sok eszközre. El tudom mondani, hogy a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem média szakán a diákoknak van lehetőségük megtanulni a kamera használatát, van több számítógép
is, hangfelvevő gépek és egy drón is. Lehet, hogy nem a legprofibbak, de erről nem tudok véleményt mondani, mert nem
értek a kütyükhöz.
Hozzáteszem, hogy a kamerához is féltem hozzányúlni,
féltem, hogy valami eltörik a kezemben vagy rossz gombot
nyomok meg. Tartottam attól, hogy valamit elrontok.

Domokos Ferenc:
Minden megvan, amire szükségünk lehet

– Sok lehetőségem nem volt kihasználni ezeket, hiszen inkább a második félévben lett volna alkalmam rá. Ennek ellenére az elsődleges talán a könyvtár, a legtöbb karnak van egy
sajátos könyvtárrészlege, ahol a hallgató a saját tudományágából tud merítkezni. A tanulóhelyek is nagyon hasznosak
tudnak lenni a diákok számára. Ez az egyik, ami fölött sajnos
nagyon sokan átsiklanak, pedig lehet, hogy előnyösebb egy
erre szánt környezetben tanulni, mint egy zsúfolt bentlakásszobában vagy a kintlakásban, akkor, amikor gyakran teljesen eltérő programja van a két-három együtt elő személynek. Ez lenne az elsődleges, viszont ezen felül természetesen
karok függvényében változó a felszereltség. Én el tudom
mondani azt, hogy nálunk, a Közgazdasági és Gazdálkodástudományi Karon nincs akkora igény egy technikai vagy infrastrukturális felszerelésre, viszont ott, ahol ez szükséges –
például a biológia, orvosi, geológia és hasonló területeken –
, felszerelt laboratóriumok vannak. A mi intézményünk nagyon jól felszerelt és infrastrukturálisan is ellátott.

Az egyetemi oktatás ott gyakorlatiasabb, tehát kevesebb
hangsúlyt fektetnek az elméleti tárgyakra. Minden héten volt
feladat, például ezt az anyagot kell megvágni, vagy ilyen témában kell fotósorozatot készíteni. Amit nagyon szerettem,
hogy nem úgy kellett tanulni vagy házi feladatot csinálni,
hogy beültem a számítógép elé, és ott dolgoztam, hanem folyamatosan ki kellett menni. ilyenkor vettem a fényképezőgépemet, és elindultam; ezeknek a feladatoknak azt is
köszönhetem, hogy megismertem Budapestet.

Seprődi Franciska: A szükséges megvan,
de nagyon felszerelve nincsenek

– Az egyetem laboratóriumai elég jól fel vannak szerelve.
Nem a legmodernebb készülékekkel, de amihez kell, ahhoz
elég. Vannak gépek, amelyeken be tudnak mutatni bizonyos
próbákat, szóval amennyi kell, annyi van, de nagyon felszerelve nincsenek. Vannak olyan óráink, ahol kell számítógépet
és különböző programokat használjunk, és bár van néhány
terem számítógépekkel felszerelve, szükséges a saját laptop,
mert számítógépek terén egyáltalán nincs jól felszerelve az

hatalmas ablakokkal és mindenféle felszereléssel, amire
szüksége lehet a diákoknak. Ezenkívül van egy konyha, ahol
a diákok kávét és teát készíthetnek maguknak, illetve van hűtőszekrény, ahova be lehet tenni az ebédet, ha valaki hozott
otthonról. Még van egy fotólabor is, ami kimagaslóan felszerelt, és ott bármilyen elképzelésedet meg tudod valósítani. A
felszerelések közül kiemelném a soap motion gépet, amely
segítségével mozgóképet, animációt lehet gyártani. Valójában
akármi érdekli a diákot, tud vele foglalkozni. A főépületben
szoktak órákat tartani, nekünk és a többi szaknak egyaránt.
*
A sorozat következő, egyben utolsó részében az egyetem
utáni lehetőségekről beszélgettünk. Arról, hogy mennyire
lehet elhelyezkedni abban a városban, ahol az illető diák
egyetemista volt, illetve, hogy egyáltalán cél-e ott karriert
építeni!
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(Folytatás az 1. oldalról)
a turisztikai iroda megnyitása. A tervek között szerepel az is, hogy az
egykori – használaton kívül helyezett – kisnyomtávú vasútvonal helyén kerékpárutat létesítsen a
megye. Előkészítették a létesítmény
átadásáról szóló kormányhatározatot, amely már csak a jóváhagyásra
vár. Ezenkívül szélesítik Jedden a
megyei utat, ahol Nyomátig tartó
kerékpárutat is kialakítanak. Örömmel fogadták a Via Transilvanica
útvonal kiépítését is. Az ehhez hasonló – turisztikai infrastruktúrát
bővítő – kezdeményezést továbbra
is felkarolja, és a tervei között sze-

Élő kapcsolat a hozzánk látogatókkal

repel még más hasonló ötlet is. A
megye tanácselnöke megköszönte a
Visit Maros, a múzeum és a hegyimentő szolgálat munkatársainak,
hogy hozzájárultak az iroda megnyitásához.
Szőcs Levente, a Visit Maros
Egyesület igazgatója elmondta:
eddig az egyesület az online felületet építette, a turisztikai tájékoztató
iroda, amelyet – talán szimbolikus
helyen – a város szívében nyitnak
meg, lehetőséget teremt a turistákkal való közvetlen kapcsolatra,
ugyanakkor az egyesület összekötő
kapocs szerepet vállal fel a turiszikai szolgáltatók és a fogyasztók kö-

Hangversennyel és filmvetítéssel
zárultak a Kolozsvári Magyar
Napok

A Szatmári Állami Filharmónia
kamarazenekarának szabadtéri hangversenyével, valamint Bacsó Péter A tanú című
filmjének vetítésével zárult a
11. Kolozsvári Magyar Napok
háromnapos rendezvénysorozata pénteken este.

A hangverseny előtt Emil Boc,
Kolozsvár polgármestere gratulált a
szervezőknek, és köszönetet mondott azért, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások közepette
is megtartották a magyar napokat.
Kijelentette: az eseménysorozat
szervezői legyőzték a világjárványt,
megmutatták, hogy a rendezvényük
Kolozsvár védjegye.
„Bátrak voltak, és sikerült” – állapította meg.
A szeptemberi önkormányzati
választásokon egy újabb mandátumért versenybe szálló Emil Boc
azért is köszönetet mondott a magyarságnak, amit közösen valósítottak meg a város életében.
Megemlítette: egy friss kutatás szerint az utóbbi tíz évben Kolozsvár
gazdasága megkétszereződött.
A település „a kultúra várává alakult”, elnyerte az Európa ifjúsági
fővárosa címet, és bejutott az Európa innovatív fővárosa címért
folyó verseny döntőjébe. Olyan

hellyé sikerült tenni Kolozsvárt,
ahol jó élni, ahol otthon érezheti
magát az ember.
„Mindez nem lett volna lehetséges, ha nem lennénk együtt itthon”
– állapította meg Emil Boc polgármester.
Oláh Emese, Kolozsvár magyar
alpolgármestere szintén köszönetet
mondott a szervezőknek.
„Ez a város nekünk, magyaroknak is jár, és nem csak az ünnepnapokon” – jelentette ki.
Gergely Balázs, a magyar napok
főszervezője arra kérte mindazokat,
akik a helyszíneken vagy az KMN
tévé internetes közvetítésein követték az elmúlt három nap történéseit,
hogy a járvány idején tartott rendezvénysorozatot ne hasonlítsák a
korábbi magyar napokhoz. Helyette gondoljanak arra, hogy mivel
maradtak volna szegényebbek, ha
nem szervezték volna meg az eseményt.
A Kolozsvári Magyar Napok
legtöbb rendezvényét szabadtéren
tartották. Az előzetesen regisztrált
nézők lázmérés után juthattak be a
bekerített helyszínre, ahol csak az
egymástól másfél méteres távolságra tett székekre ülhettek, és
végig szájmaszkot kellett viselniük.
(MTI)

zött. S mint ilyen, az iroda nyitása
mérföldkő lehet a megye egységes
turisztikai márkajegyének a kiépítésében. Eddig a cél leginkább az
volt, hogy az egyesület részt vegyen
nemzetközi turisztikai vásárokon,
de ezt a trendet felülírta a járvány,
így ebben az időszakban leginkább
a hazai turistákat szeretnék széles
körű programajánlatokkal megszólítani. Az irodában helyet kapó információs
anyagok
mellett
wifilehetőség van, kellemes, hangulatos környezetben napirenden tájékoztatni
tudják
majd
az
érdeklődőket a szálláslehetőségekről, az érdekességekről, így nem-

csak a hozzánk látogatóknak,
hanem akár a marosvásárhelyieknek is érdemes ide belépniük naponta 9 és 17 óra között
(hétvégeken is).
Soós Zoltán múzeumigazgató
adatokra hivatkozva igazolta, hogy
valóban nagyon sok még a tennivaló a megyei és a marosvásárhelyi
turisztikai élet fellendítéséért. Tavaly a megyénkbe, illetve a Marosvásárhelyre látogatók nyolcvan
százaléka hazai turista volt, a külföldiek nagy része magyarországi,
akik közül sokan csak átutazókként
jártak nálunk. A szállodák kihasználtsági foka alig negyven százalékos. Az is igaz viszont, hogy
nagyrészt Szovátának és Segesvárnak köszönhetően az ország negyedik leglátogatottabb megyéje
vagyunk, de ez nem Marosvásárhelynek köszönhető. Szükség van
egy turisztikai stratégiára, amelynek
alapján olyan programokat lehetne
majd ajánlani a hozzánk látogatóknak, hogy legalább két-három napot
maradjanak. Van, amit kínálni. Az
egészségügyi turizmus mellett –
amely Marosvásárhelyt mint egészségügyi központot használja ki –
Erdély egyik legnagyobb bevásárlóközpontja épült itt, továbbá ott
van a kulturális örökség, a kulturálisfesztivál-turizmus is, amely erőssége lehet a városnak ezen a téren.
Az iroda bútorzata – amelyet a
múzeum biztosított a működtetőknek – a szecessziós város hangulatát
idézi. A múzeum munkatársai mellett marosvásárhelyi cégek dolgoztak
a
belső
átalakításon.
Gáll-Oravecz Ágnes, a GOA Studió
beltéri építésze tervezte a hangulatos helyiséget, érdemes megtekinteni.
Kovács Zoltán Róbert, a Maros
Megyei Speciális Hegyi és Barlangi
Mentőszolgálat vezetője kifejtette:
feladatkörük nemcsak az életmen-
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tés, hanem a turisztikai ösvények
biztonságossá tétele. Ennek feltétele, hogy mindig pontos, naprakész
információt nyújtsanak a túrázóknak. Ebben segíthet konkrétan az
iroda, így szorosan együttműködnek majd a Visit Marossal, annál is
inkább, mivel az idén több mint
harminc százalékkal megnőtt a felügyeletük alá tartozó Kelemen- és
Görgényi-havasokba
túrázók
száma. Az utak karbantartásán
kívül, mint ismeretes, védkunyhókat is felállítottak. Egy új projektről
is beszámolt Kovács Róbert: rövidfilmeket készítenek a hegyi útvonalakról, amelyeket természetesen a
Visit Maros Egyesület rendelkezésére bocsátanak, így ezeket valószínűleg mind az online felületen,
mind az irodában levő nagy képernyőn is megtekinthetik az érdeklődők.
A sajtótájékoztató végén az újságírók többek között arra voltak
kíváncsiak, hogy mi a helyzet a görgénysóaknai sós fürdővel, amely jelenleg igen elhanyagolt állapotban
van. A Népújság arról érdeklődött,
hogy szándékában áll-e a Visit
Maros Egyesületnek turista- (látogatási) kártyákat kibocsátani, amelyekkel a külföldön is megszokottá
vált módon kedvezményesen lehet
belépni egyes turisztikai létesítményekbe (múzeumok, várak, kastélyok stb.) illetve ugyanígy vásárlási,
szálláslehetőséget is biztosíthatnak.
Szőcs Levente elmondta: gondoltak már erre, azonban ehhez partnerkapcsolatot kell kiépítsenek az
érdekelt turisztikai szolgáltatókkal,
ami elég hosszas folyamat lehet. Az
egyesület reméli, hogy sikerrel pályázhat majd az idegenforgalomfejlesztési uniós kiírásra, amely
anyagi lehetőséget is biztosít a kártyás rendszer kiépítésére.
A sajtótájékoztató után a jelenlevők átmentek az irodába, amelyet
ezúttal hivatalosan is megnyitottak.
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Pigliacelli és Petrescu megverték
a Sepsi OSK-t

Bálint Zsombor
Megújult kerettel vágott neki a
sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK labdarúgó-csapata az 1. liga új idényének, és az új fiúk közül négyen már
a kezdőcsapatban kaptak helyet.
Mind a négyen bebizonyították,
hogy van helyük a csapatban, különösen Purece érkezése bizonyulhat
telitalálatnak, ám Aganović is sokat
munkálkodik a középpályán. Nem
volt azonban ezen a meccsen a
szentgyörgyieknek egyetlen vérbeli
középcsatára sem, hisz sem Šafranko, sem Karanović nem állt a
csapat rendelkezésére, de Leo Grozavu a frissen érkezett Bajrovićot
sem nevezte a mérkőzésre.
A középcsatár hiánya pedig fontos részletnek bizonyult egy olyan
mérkőzésen, amelyen a futballisten
hátat fordított a Sepsi OSK-nak. A
mérkőzés végeredménye ugyanis
egyáltalán nem az erőviszonyokat
tükrözi, ezúttal a jobb csapat maradt alul, a gyengébbik pedig szinte
érdem nélkül jutott a három pont
birtokába.
Két tényező volt, amely a
Craiova javára döntötte el a mecscset. Pigliacelli néhány elképesztően
bravúros
védése,
a
végjátékban pedig Radu Petrescu
játékvezető két vaskos tévedése.
A meccset amúgy végig a Sepsi
OSK uralta, ahogy mondani szokás, szinte ráborította az ellenfelére
a pályát. A már említett Purece és
Aganović uralták a középpályát, és
sorra jelentkeztek a helyzetek a
craiovai kapunál. Az 5. percben
Deljanidisz lövését hárította a craiovaiak olasz hálóőre, a 8. percben
Mitrea fejesét ütötte ki a vonalról,
bravúrral. A 26. percben Purece a
hálóba küldte a labdát, ám lesen
volt. A 31. percben Dimitrov bombáját ütötte ki a levegőben úszva
Pigliacelli, míg a 35. percben Carnat késlekedett jó pozícióból a lövéssel. Craiova egyszer közelítette
meg az első félidőben Niczuly kapuját, amikor a Sepsi OSK kapusa
Mihăilă közeli lövését hárította
bravúrosan. Pigliacelli hibázott is a
44. percben, ám Ştefănescu nem
merte rálőni 35 méterről az üresen
maradt kapura.
A második félidőben is a Sepsi

Jelentős szerepet játszott a bíró a mérkőzésen

OSK volt a veszélyesebb. Szinte
minden szöglet veszélyt jelentett a
craiovai kapura. Az 57. percben
Pigliacelli újabb bravúrjára volt
szükség Aganović fejesénél, a 68.
percben Purece lövése kevéssel suhant el a kapufa mellett. Az utolsó
negyedórában vált egy kissé kiegyensúlyozottabbá a találkozó, a
frissen beállt craiovai játékosoknak
tulajdoníthatóan és amiatt, hogy
Purece, valamint Aganović elfáradt. A 86. percben azonban színre
lépett Radu Petrescu játékvezető,
és szemet hunyt, amikor Achahbart
nyilvánvalóan feltaszították a tizenhatoson belül. A bírói tévedések
azonban nem álltak meg, és két
perccel később Marica partjelző,
akinek a beintésére, amúgy jogosan, az első félidőben nem volt érvényes Purece gólja, lemaradt a
lesvonalról, és a védők mögül induló Koljić közelről a kapuba pöckölte a labdát.
Így verték meg Pigliacelli és
Radu Petrescu érdemtelenül a
Sepsi OSK-t az első bajnoki fordulóban…
Elfogult kommentár
a Digi stúdiójában
A nyilvánvaló játékvezetői tévedések ellenére a mérkőzést közvetítő Digi Sport kommentátorai alig
akarták ezeket észrevenni, illetve
megpróbálták minimalizálni a dön-
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tések jelentőségét. Ezzel azonban
még nem lenne komolyabb baj, hiszen szubjektív véleményről van
szó.
Emellett azonban aljas támadást
intéztek a szentgyörgyi klub ellen.
Miután valaki lefényképezte a vendégcsapat rendelkezésére bocsátott,
nyitott ajtajú öltözőt, amelyet egy
lakókonténerben alakítottak ki,
műfelháborodásuknak adtak hangot, hogy ilyen még a 4. ligában
sem elfogadott, és szegény craiovaiak biztosan megfőttek a nagy melegben az öltözőben.
Nos, egyrészt Sepsiszentgyörgyön új stadion épül, és ahhoz,
hogy a régit addig is használhassák,
ideiglenesen el kellett látni mindennel, amit a szabály megkövetel.
A vendégöltözőt, amit most olyan
hévvel fedeztek fel a Digi Sport
kommentátorai, három és fél éve
használják ugyanabban a konténerben, eddig még senki nem panaszkodott rá, és megnyugtathatjuk
őket, hogy minden szükséges felszereléssel rendelkezik, légkondicionálás is van benne. Lehet, hogy
a járvány miatt ezt nem engedték
bekapcsolni, de ez nem a házigazda
klub hibája. Kiváló ürügy viszont,
hogy belerúgjanak egy székelyföldi
klubba, amely nem hajlandó a
román labdarúgás mocsarába sülylyedni.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, 1. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Craiovai Universitatea 0-1 (0-0)
Sepsiszentgyörgyi városi stadion, nézők nélkül. Vezették: Radu Petrescu (Bukarest) – Radu Ghinguleac (Bukarest), Mihai Marica (Beszterce). Tartalék: Florin
Andrei (Marosvásárhely). Ellenőr: Székely Zoltán (Nagybánya).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, B. Mitrea, Bouhenna, Fl. Ştefan, Deljanidisz (76.
Kovács), Aganović (76. Nouvier), Vaşvari, Purece (84. Achahbar), Carnat (84. V.
Mitrea), Ştefănescu (46. Fülöp Loránd).
Universitatea: Pigliacelli – Vlădoiu (66. Vătăjelu), M. Constantin, Bălaşa, Bancu,
Nistor, Mateiu (63. Screciu), Cicâldău, Ivan (86. Bărbuţ), Koljić, Mihăilă (63. Baiaram).
Gól: Koljić (88.).
Sárga lapok: Vaşvari (44.), Ştefănescu (65.), illetve Bălaşa (7.), Bărbuţ (90+3.).

Eredményjelző

Labdarúgó 1. liga
Alsóház, 1. forduló: Piteşti-i FC Argeş – FC Botoşani 2-3, Konstancai Viitorul –
Aradi UTA 1-1, Sepsi OSK – Craiovai Universitatea 0-1, Giurgiui Astra – FCSB
0-3. Jászvásári Poli – Târgoviştei Chindia és Clinceni-i Academica – Kolozsvári
CFR: lapzárta után. FC Voluntari – Medgyesi Gaz Metan és Dinamo – Nagyszebeni Hermannstadt: ma játsszák.

Bölöni László
a Gent kispadján folytatja

Nem vált országot, a belga bajnokságban marad Bölöni László –
marosvásárhelyi születésű, világszinten elismert labdarúgóedző –,
csak egy más klub kispadjára ül át.
Bölöni László legutóbb a Royal
Antwerpnél dolgozott, amelynél
márciusban, az egészségügyi válság
és a belga bajnokság felfüggesztése
után szűnt meg a munkaviszonya.
Bölöni kiváló három évet töltött
Antwerpenben, a frissen feljutott
klubot a bajnokság dobogójára és a
kupadöntőbe vezette, a finálét már

nélküle nyerte meg az együttes,
mert közben lejárt a szerződése. A
három bajnoki idény után elfogyott
a motiváció, miután a klub lehetőségei nem tették lehetővé a magasabb célok kitűzését.
A KAA Gent azonban más eset,
hiszen az ezüstérmesről van szó,
amely bajnoki babérokra tör. A csapat gyengén kezdte az új idényt, az
első két bajnokiját egyaránt 2–1-re
elvesztette, így a vezetőség bizalma
megingott Jess Thorupban, akit csütörtökön menesztettek, helyére
pedig Bölönit nevezték ki.
Bölöni László edzői pályafutása
harmadik belgiumi állomásához érkezett. 2009-ben a Standard Liegezsel bajnoki címet és Szuperkupát
nyert – az év legjobb edzőjének is
megválasztották –, majd az elmúlt
néhány idényben az Antwerpen kispadján ült. A nyáron a katari al-Horral is hírbe hozták, ahol korábban
már dolgozott, azonban ő már akkor
jelezte, hogy nem áll szándékában
visszatérni az arab országba.

Elszakadt a cérna
az ifjúsági focikluboknál

Azt fontolgatja, hogy a magyar
bajnokságokba iratkozik be az ifjúsági csapatokkal a Csíkszereda FK,
miután a román szövetségben a mai
napig nem tudják, hogy az idén meg
tudják-e szervezni az ifjúsági bajnokságokat, és milyen feltételek
mellett. Szondy Zoltán, a csíkszeredai klub elnöke a helyi sajtónak úgy
fogalmazott: „senki nem akarja elismerni, hogy a román kormány intézkedései teljesen megölték a
sportot.”
A csíkszeredai akadémián tevékenykedő gyerekcsoportok tavaly
november óta nem játszottak, játszhattak egyetlen mérkőzést sem,
még barátságosat sem, miközben a
klub jelentős összeget költ a bentlakó gyerekek elszállásolására és étkeztetésére. Ki fog-e valaki állni az
inkompetens kormányból, hogy
megmagyarázza ezeknek a gyerekeknek a szüleinek, hogy nyolc hónapja miért nem játszhattak
egyetlen meccset sem? – tette fel a
költői kérdést a klubelnök.
Szondy szerint nem csak a labdarúgást, minden sportágat tönkretettek a járvány elleni védekezés
nevében hozott intézkedésekkel,
ezek pedig meg fognak látszani a
következő időszak eredményeiben.
Hiába áll ki néha egy-egy élsportoló, és panaszolja el nyilvánosan,

hogy ez így nem mehet tovább, a
bukaresti kabinet tagjai nem reagálnak.
Szondy Zoltán szerint, miután a
szövetségtől nem kapott választ
arra, hogy mi lesz az ifjúsági bajnokságokkal, két lehetőség előtt áll.
Vagy bezárja az akadémiát, vagy
megpróbál játéklehetőséget biztosítani máshol a gyerekeknek, ezért a
magyar szövetségnél érdeklődött a
lehetőségről, hogy oda iratkozzon
be a csapataival. Hozzátette: számukra a román bajnokság lenne az
elsődleges, korrekt kapcsolatuk van
a szövetséggel, a kormány azonban
nem teszi lehetővé a tevékenység
megfelelő folytatását.
„Ha egy arrogáns sportminiszter
meg akarja ölni a román sportot, az
ő dolga, de akkor mi, erdélyi magyarok egy házzal arrébb kopogtatunk, hátha ott beengednek” –
fogalmazott Szondy.
Noha az FK Csíkszereda az első,
amely ennyire nyíltan bírálja a kormány sportpolitikáját, a járvány idején ezzel a gonddal szembesülnek
az ország összes ifjúsági sportklubjában, nemcsak a labdarúgásban,
hanem más sportágakban is. A legtöbb helyen lassan kimaradnak a
gyerekek, egész generációk a piramis alapját képező alapképzésből,
amely amúgy is veszélyesen elvékonyodott az utóbbi évtizedek katasztrofális sportpolitikája miatt.

Nem játsszák le a teremlabdarúgó 1. liga döntőjét, Romániát a
galaci United fogja képviselni a teremlabdarúgó Bajnokok Ligájában
– döntött a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) sürgősségi bizottsága.
A döntést azzal indokolták, hogy a
járványügyi korlátozások nem teszik lehetővé a döntő megrendezését, és lejárt az a határidő, amelyet
az UEFA adott a bajnok megnevezésére. Mivel a bajnokság felfüggesztésének pillanatában Galac állt
az első helyen a rájátszásban (két
mérkőzés után), ezt a csapatot nevezték a BL-be.
Felháborítónak tartja a szövetség
döntését a csíkszeredai imperial
Wet tulajdonosa, Görbe Walter, aki
bejelentette, hogy minden lehetséges fórumon meg fogja óvni a szövetség döntését. A csíkiak

érthetetlennek tartják, hogy miért
nem az alapszakasz végeredményét
vették figyelembe, amikor a BLrésztvevőt kihirdették, ezt ugyanis
az imperial Wet az első helyen
zárta, két pont előnnyel Galac előtt.
A rájátszásban csak egyik mérkőzést játszották le, ezt Galacon a
United botrányos körülmények között nyerte meg 2-1-re úgy, hogy az
egyik csíki játákost, Savio Valadarest egy cserepadon tartózkodó személy
akadályozta
meg
a
gólszerzésben. A visszavágót Csíkszeredában játszották volna, így az
imperial Wetnek minden esélye
meglett volna arra, hogy megvédje
a bajnoki címét – vélik a csíkiak.
Azt is felróják, hogy rendelkeztek a
közegészségügyi igazgatóság engedélyével, mégsem rendezte meg a
szövetség a döntőt.

Bálint Zsombor

Galacot preferálta az FRF
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Megszenvedett Máltán a továbbjutásért a CFR

Bálint Zsombor
Még az 1. liga bajnoki rajtja előtt
pályára lépett a kolozsvári CFR az
európai kupák új idényében, ahol
már az 1. selejtezőkörben pályára
kellett lépjen Máltán, a Floriana otthonában.
A máltai csapat igencsak megdolgoztatatta Dan Petrescu csapatát,
amely az első félidőben hiába keresett fogást a házigazdák védelmén,
nagy mezőnyfölénye ellenére sem
tudta igazán veszélybe sodorni
Atkpan kapuját. Mindössze kétszer
lehetett volna helyzetről beszélni,
de szokatlanul könnyedén ügyetlenkedte el a lehetőségeket Rondón és
Hoban.
A második félidőben is folytatódott a kolozsváriak fölénye, és

végül egy pontrúgás (szöglet) után
született meg a vezető gól, nem
hiába szokás a kolozsváriakat a
pontrúgások bajnokának emlegetni.
A beívelést Cestor küldte fejjel a
kapuba.
A gól után radikálisan megválto-

zott a játék képe, és immár a Floriana kezdeményezett, a kolozsváriak
megelégedtek a védekezéssel. Noha
a máltaiak sem igazán voltak veszélyesek, három szabadrúgást is elvégezhettek a tizenhatos vonala
előttről, ez pedig egy jó lövő szá-

A Sevilla nyerte az Európa-ligát

Hatodik döntőjét játszotta a labdarúgó
Európa-ligában a spanyol Sevilla, és hatodik győzelmét aratta, úgy tűnik, ha a fináléba jut, azt már nem tudja elveszíteni.
Pedig azzal az internazionaléval mérkőzött,
amely néhány nappal korábban lefutballozta a pályáról a negyeddöntőből még magabiztosan továbbjutó Donyecket.
A döntő látványos futballt hozott, az első
gólt az inter szerezte Lukaku büntetője
révén, amit szintén ő harcolt ki. Nem kellett
azonban sokáig várni, mert de Jong előbb
Eredményjelző
Európa-liga-elődöntők:
Sevilla – Machester United 2-1
internazionale – Sahtyor Donyeck 5-0
Döntő:
internazionale – Sevilla 2-3
Európa-liga 2020-21, előselejtező-kör:
Tre Penne (San Marinó-i) – SC Gjilani
(koszovói) 1-3
Lincoln Red imps (gibraltári) – FC Pristina (koszovói) függőben
FC Santa Coloma (andorrai) – iszkra
Danilovgrad (montenegrói) 0-0 (büntetőkkel: 3-4)
UE Engordany (andorrai) – Zeta Golubovci (montenegrói) 1-3
Glentoran FC (északír) – HB Tórshavn
(feröeri) 1-0
St Joseph’s FC (gibraltári) – B36 Tórshavn (feröeri) 1-2
Coleraine FC (északír) – La Fiorita (San
Marinó-i) 1-0
NSÍ Runavík (feröeri) – Barry Town
(walesi) 5-1

egyenlített, majd fordított két fejes góllal.
Szünetre ismét egyenlő állással mentek a
csapatok, ezúttal Godin volt fejjel eredményes az olaszok részéről.
Szünet után Lukaku került főszerepbe, az
inter csatára előbb kihagyott egy hatalmas
helyzetet, amikor egyedül maradt Bunuval,
de a labdát a Sevilla kapusába rúgta, néhány perccel később pedig olyan szerencsétlenül nyúlt bele Diego Carlos kapu
mellé tartó ollózásába, hogy a labda a léc
alá vágódott.
Nem tudunk veszíteni az Európa-ligában, ez a mi kupánk – nyilatkozták büszkén
a megnyert döntő után a sevillaiak, de az
est nyilatkozata Diego Carlos nevéhez fűződik: „Trófeával, góllal és egy várandós
asszonnyal térek haza Sevillába” – mondta
a győztes találat szerzője.
Nem lehet nem észrevenni, hogy a Se-

Bálint Zsombor

Lapzárta után rendezték a 2019–20-as labdarúgóidény megkésett utolsó mérkőzését, a Bajnokok Ligája
döntőjét. A két elődöntő az esélyesek sikerével zárult,
azonos eredménnyel, mintha az ellenfelek meg sem jelentek volna. Ezúttal azonban a 3-0-k a pályán alakultak
ki. Bármilyen ambícióval léptek pályára, sem a Lipcse,
sem a Lyon nem tudta megkérdőjelezni a Paris SaintGermain, illetve a Bayern München fölényét, utóbbi
úgy rúgott hármat, hogy Lewandowski például – rá
egyáltalán nem jellemző módon – két hatalmas ziccert
is kihagyott. A két német–francia elődöntő után német–
francia döntő következett, két német edzővel, az igazi
bajnokcsapatok között – ha már Bajnokok Ligájáról beszélünk, de amelybe az UEFA nem csak a bajnokcsapatokat fogadja be az erősebb bajnokságokból.

Bajnokok Ligája elődöntők:

mára hatalmas lehetőség. A Floriana Venanciója azonban sorra elpazarolta ezeket.
A játékvezető nyolc percet hosszabbított, egyre nőtt a feszültség a
CFR kapuja előtt, ám végül egy ellentámadás során Golofca is beta-

Ami pedig az időközben megkezdődött új idényt illeti, a koronavírus miatt két meccset is törölni kellett
eddig a programból. Előbb a koszovói Drita nem léphetett pályára az északír Linfield ellen az előselejtező
torna döntőjében, és hiába beszéltek a koszovóiak halasztásról, a következő körben már a Linfield játszhatott
(és kapott ki) a Legia Varsó otthonában. Ezt követően
az első selejtezőkörben sem játszhattak le egy meccset,
mégpedig a feröeri Klaksvík és a Slovan Pozsony között. A pozsonyi csapat fizikoterapeutájának megfertőződése miatt szerdáról előbb péntekre halasztották a
meccset, majd a helyszínen újabb fertőzöttet találtak a
Slovan keretében, így ekkor sem léphettek pályára. Hivatalos döntés még nincs, de vélhetően a héten sorra kerülő 2. selejtezőkörben a Klaksvík fog játszani a svájci
Young Boys Bern otthonában. Az idő és az UEFA nem
vár, a vírus pedig nem válogat…

Ararat-Armenia Jereván (örmény) – Omonia Nicosia
(ciprusi) 0-1
Floriana (máltai) – Kolozsvári CFR 0-2
Maccabi Tel-Aviv (izraeli) – Riga FC (lett) 2-0
Bajnokok Ligája 2020–21, 1. selejtezőkör
Qarabag (azeri) – FK Szileksz (északmacedón) 4-0
Ferencváros (magyar) – Djurgarden (svéd) 2-0
Dinamo Tbiliszi (grúz) – KF Tirana (albán) 0-2
Celtic (skót) – KR Reykjavík (izlandi) 6-0
Dinamo Breszt (fehérorosz) – Asztana (kazah) 6-3
Legia Varsó (lengyel) – Linfield FC (északír) 1-0
Molde
FK (norvég) – KuPS Kuopio (finn) 5-0
Sheriff Tiraspol (moldovai) – Fola Esch (luxemburgi)
FC Flora Tallinn (észt) – FK Suduva (litván) 1-1
2-0
Connah’s Quay Nomads (walesi) – FK Szarajevo (büntetőkkel: 2-4)
NK Celje (szlovén) – Dundalk FC (ír) 3-0
(bosnyák) 0-2
KÍ Klaksvík (feröer) – Slovan Pozsony (szlovák)
Crvena zvezda (szerb) – Europa FC (gibraltári) 5-0
Budučnosť Podgorica (montenegrói) – Ludogorec függőben
Razgrad (bolgár) 1-3
RB Lipcse – PSG 0-3
Olympique Lyon – Bayern München 0-3

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, 1. selejtezőkör: Floriana La Valetta –
Kolozsvári CFR 0-2 (0-0)
Ta’ Qali stadion, Málta, nézők nélkül. Vezették: Laurent Kopriwa – Joaqium Da Silva, Claude Ries. Tartalék: Alain Durieux (luxemburgiak).
Floriana: Atkpan – Cini (69. Beye), Ruiz, Pisani (82. Paiber), Camenzuli, Venancio, Garcia, Leone, Keqi, Fonseca, Cheveresan (67. Marcelo
Dias).
CFR: Bălgrădean – Burcă, Vinicius, Cestor, Camora, Chipciu (89. Golofca), itu (66. Luis Aurélio), Hoban, Deac, Rondón, Pereira (83.
Sušić).
Gólok: Cestor (53.), Golofca (90+7.).
Sárga lapok: Cheveresan (28.), Leone (49.), Keqi (52.), Camenzuli
(87.), illetve itu (45+2.), Cestor (73.), Chipciu (87.), Bălgrădean
(90+3.).

villa egyetlen csapatot nem tudott legyőzni
az idei EL-ben, ez pedig a kolozsvári CFR,
amelyet két döntetlent követően búcsúztatott, idegenbeli góllal. Ráadásul a kolozsváriak sevillai gólját a 88. percben a
videobíró érvénytelenítette, egy sokak szerint vétlen kezezés miatt (csak utóbb pontosított a szabályalkotó testület, az iFAB,
hogy nem lehet gólt szerezni, ha előtte a támadó csapat egyik játékosa kézzel ér a labdához, még ha véletlenül is).
Mielőtt a döntőt lejátszották volna, már
megkezdődött az új idény is, az előselejtező-körrel, egyelőre andorrai, gibraltári,
feröeri stb. csapatokkal. Egy meccset nem
lehetett lejátszani, mert a koszovói Pristina
több játékosa koronavírusos lett. Hiába halasztották keddről szombatra a találkozót,
ismét felütötte a kórokozó a fejét a keretben. Az idő szorít, véhetően a gibraltáriak
jutnak zöldasztanál tovább, és a hét közepén már a magyar és román csapatok is pályára lépnek. (bálint)

A döntőhöz érkezett a Bajnokok Ligája is
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lált, így végleg pontot tett a meccs
végére.
A kolozsváriak szerdán hazai pályán játszhatnak a 2. selejtezőkör
keretében, amikor sokkal erősebb
ellenfelet, a horvát bajnok zágrábi
Dinamót fogadják.

A FIFA etikai bizottsága
lezárta a Gianni Infantino
elleni vizsgálatot

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FiFA)
független etikai vizsgálóbizottsága megszüntette a szervezet elnökével, Gianni infantinóval
szemben indított eljárást.
A FiFA honlapjának szerdai közleménye
alapján a vizsgálóbizottság elnöke a rendelkezésére álló dokumentumok, valamint egyéb bizonyítékok ismeretében úgy határozott, hogy a
sportvezető nem sértette meg a szervezet etikai
szabályait, így az ügyet lezárta.
Július végén Stefan Keller svájci különleges
ügyész büntetőeljárást indított infantino ellen,
mert állítólag titkos találkozókon vett részt Michael Lauber svájci államügyésszel, aki eltitkolta ezeket a találkozókat, és hazudott a
feletteseinek, mialatt korrupció gyanújával vizsgálat folyt ellene. Lauber amiatt került a kritikák
középpontjába, hogy a túlságosan lassú ügymenet következtében áprilisban elévülés miatt leállt a svájci ügyészség vizsgálata több német
funkcionárius ellen, akik a 2006-os világbajnokság előtt gyanús kifizetéseket kezdeményeztek.
A FiFA korábban is minden vádat tagadott,
és azt állította, hogy az ötvenéves sportvezető
semmi törvénybe ütközőt nem tett, az ilyen találkozók egyáltalán nem szokatlanok. infantino
a megbeszéléseken csak „a FiFA érdekét képviselve tisztázott bizonyos kérdéseket, és ez a kötelessége volt”.
Sajtóhírek szerint a FiFA-elnök azzal is megsértette az etikai kódexet, hogy a szervezet
számlájára Suriname-ból Genfig különrepülőt
vett igénybe. (MTI)

Európai Szuperkupa

Nézők előtt rendezhetik
a budapesti mérkőzést

Nézők előtt rendezhetik szeptember 24-én a labdarúgó európai
Szuperkupa-mérkőzést a budapesti Puskás Arénában – jelentette be
szerdán a magyar szövetség (MLSZ).
Az MLSZ közösségi oldalának beszámolója szerint az európai
szövetség (UEFA) az elmúlt hónapok zárt kapus nemzetközi mérkőzései után a Szuperkupa-meccsen tesztelheti azt a rendszert, amelyben korlátozott számban újra beengedhetők szurkolók a válogatottak
és klubcsapatok nemzetközi mérkőzéseire.
A Sky Sports italia értesülése szerint a stadion kapacitásának harminc százalékát lehet majd kihasználni, így körülbelül 20 ezren lehetnek a lelátókon.
A Szuperkupa-mérkőzésen a Bajnokok Ligája és az Európa-liga
győztese találkozik egymással.
Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint a kérdésben az UEFA
végrehajtó bizottsága hoz végleges döntést a következő napokban.
Az biztosnak tűnik, hogy a szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseket zárt kapuk mögött kell lejátszani, de a nemzetközi felkészülési meccseken már lehetnek nézők. (MTI)
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Fejtetőre állította a rendszert az FRF

Bálint Zsombor

Gyökeresen megváltoztatta a 2.
és 3. labdarúgó ligák rendszerét a
Román
Labdarúgó-szövetség
(FRF). A hivatalos magyarázat szerint azért, hogy csökkentse a csapatok költségeit, olyan körülmények
között, hogy a járvány miatt rendszeresen tesztelni kell a játékosok
és a stáb koronavírussal való fertőzöttségét, ez pedig nagyon megterheli a klubok költségvetését.
(Zárójelben jegyezzük meg, hogy
egyes vélemények szerint, ha a
tesztelési kötelezettség megmarad,
az alacsonyabb osztályokban szereplő klubok igen jelentős hányada
nem lesz képes befejezni az
idényt.)
A másodosztályban igencsak
eredeti rendszerben játszanak,
amely egy kissé igazságtalan is,
mert egyetlen bajnoki kör után választják két részre a mezőnyt, és
így lesznek olyan csapatok, amelyeknek eggyel több, másoknak
eggyel kevesebb hazai mérkőzése
lesz. A csapatok többsége azonban
megszavazta, hogy az első kör után
a legjobb hat helyen található

Bálint Zsombor

együttes a felsőházban a feljutásra
jogot biztosító első két helyért és a
pótselejtezőre jogosító 3-4. helyekért játszik, oda-vissza, tehát további tíz fordulót. Az első körben
szerzett pontokat a csapatok magukkal viszik.
A többi csapatot a helyezés
függvényében két alsóházi, egyenként nyolccsapatos csoportra osztják, amelyekben egy újabb kört
játszanak. Arra nem tér ki a szövetségi tájákoztatás, hogy vajon annak
a csapatnak a pályáján-e, amely
idegenben szerepelt az alapkörben,
ez ugyanis elméletileg akár azt is
eredményezheti, hogy egy csapat
mind a hét meccsét hazai pályán,
vagy mind a hetet idegenben
játssza. A végén a két csoport
utolsó két-két helyezettje kiesik,
míg a két hatodik egy pótselejtezőt
játszik a bentmaradásért.
A szövetség közölte, hogy ma,
hétfőn sorsolják ki az új idény menetrendjét.
Szintén jelentős a változtatás a 3.
ligában, ahol az eredeti 90 csapat
helyett 100-ra bővítették a mezőnyt, és tíz tízes csoportot hoznak
létre. Ezekben oda-vissza játsza-

nak, azaz csak 18 mérkőzés lesz az
idényben. Kivételt képeznek az
első két helyen végzett csapatok,
amelyek a feljutásért folytatják,
kétlépcsős oda-vissza rendszerben,
az öt kiadó helyért a másodosztályban. A 4. ligába a csoportok utolsó
két helyzettje, valamint a legroszszabb eredményt elérő 8. helyen
végzett csapat esik ki.
Mivel a mezőnyt megnövelték,
több új csapatot befogadtak az osztályozó csoportok második helyzettjei közül, illetve az ifjúsági elit
ligában képviselt klubok közül, valamint az első két osztályban szereplő együttesek második csapatait.
Így például befogadták a Nagyváradi NAC-ot, a Sepsi OSK fiókcsapatát, de a petrozsényi Jiult is,
amely koronavírusos eset miatt
nem játszhatott az osztályozón. A
csoportbeosztást még nem közölték.
Mint ismert, Maros megyének
két csapata van a 3. ligában: a
szászrégeni Avântul és a frissen
osztályozót nyert nyárádtői Unirea.
A megyeszékhelynek szégyenszemre nincs csapata az első három
ligában.

kezdési időpont szeptember 6., de
a halasztást kitolhatják szeptember 27-éig is, a járvány alakulásának függvényében. Mi több, az
sincs kizárva, hogy a 16 jogosult
csapat közül néhány nem tudja
vállalni a sorozatos tesztelés költségeit, ezeket a szövetség arra
kérte, jelezzék, hogy ha inkább a
2. ligában indulnának. Ha több
ilyen csapat lesz, az egész bajnoki
programot újra kell sorsolni.
Arról nem beszélve, hogy ezzel
nem oldódik meg a 2. és 3. ligák
kérdése, hisz amelyik klub nem

tudja fizetni a tesztelést az élvonalban, az alacsonyabb szinten
sem fogja tudni. Mint ahogy az
ezekben érdekelt csapatok többsége sem.
A női labdarúgás amúgy nem az
egyetlen, amelynek a megrendezése akadályba ütközik, az 1. ligás
labdarúgó-bajnokság kivételével
gyakorlatilag minden sportág
abban a helyzetben van, hogyha
nem törlik el a kötelező tesztelést,
akkor a legtöbb csapat nem fogja
tudni fedezni az ezzel járó tetemes
költségeket.

Levegőben a női focibajnokság

Augusztus végén kellett volna
kezdődjön a női labdarúgó-bajnokság. Pontosabban az 1. liga,
mert az alsóbb osztályokban,
amelyekben a marosvásárhely
csapatok is érdekeltek, még csoportbeosztás sincs, és a kluboknak
fogalmuk sincs, hogy miből fizetik ki a kötelező koronavírus-teszteket. Ez azonban az élvonalbeli
bajnokságban sincs másként,
ezért volt kénytelen a szövetség
elnapolni a bajnoki rajtot. Az új

Programot sorsoltak röplabdában

Bálint Zsombor

Kisorsolták a férfi és női röplabda-bajnokságok
programját.
Ezzel a röplabdaszövetség az első a
labdarúgás után, amely a csapatjátékok után programot hirdet, bár az
is igaz, hogy csak félszájjal. A bajnokság elvileg ugyanis október 17én rajtol, heti fordulókkal, de azt is
megjegyzik, hogy ez csak abban az
esetben érvényes, ha a járványügyi
intézkedések lehetővé teszik. Pillanatnyilag ugyanis nem engedélyezettek a teremben a labdajátékok, és
az edzéseket olyan korlátozások
akadályozzák, amelyek a legtöbb
sportágban betarthatatlanok.
A 2020–21-es idény női röplabdabajnokságában szerepel – ha
addig semmi nem változik – Marosvásárhely egyetlen élvonalbeli csapata, minden labdajátékban, a CSU
Medicina. A klub egyelőre egyetlen
igazolást sem jelentett be, a tavalyi
keretből, amely megállíthatatlanul
menetelt végig az A2 osztály mérkőzésein, amíg a vírus engedte, néhányan azonban már távoztak, ezt
az új klubjaik híradásaiból tudjuk.

A CSU Medicina
őszi bajnoki programja

1. forduló (október 17.): Balázsfalvi Alba Volei – CSU Medicina

2. forduló (október 24.): CSU Medicina – Dinamo

3. forduló (október 31.): Lugosi CSM – CSU Medicina

4. forduló (november 4.): CSU Medicina – Bákói Ştiinţa
5. forduló (november 7.): CS Medgidia – CSU Medicina
6. forduló (november 14.): Rapid – CSU Medicina

7. forduló (november 21.): CSU Medicina – Galaci Belor
8. forduló (november 28.): FC Argeş – CSU Medicina

9. forduló (december 2.): CSU Medicina – CSO Voluntari

10. forduló (december 5.): CSM Târgovişte – CSU Medicina
11. forduló (december 12.): CSU Medicina – Kolozsvári U

Kosárlabda:
egyre kilátástalanabb a helyzet

Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Orosz sílövőket igazolt le Románia

Oroszország helyett Románia
képviseletében versenyez a jövőben három orosz sílövő. A bukaresti sportági szövetség bejelentés
szerint a 25 éves Jelena Csirkova,
a 24 esztendős Anasztaszija Tolmacseva és a 31 éves Anatolij Oszkin
minden szükséges dokumentumot
megkapott, így a román állampolgárságról tanúskodót is, ami azt jelenti, hogy versenyezhet a román
válogatott színeiben.

Oszkinnak kiemelkedő nemzetközi eredménye nincsen, Csirkova
a 2019-es Universiadén két bronzérmet szerzett, Tolmacseva pedig
az orosz bajnokságban jeleskedett,
két bronzérmet is kiérdemelve a
2017-es idényben.
Országváltásukhoz nem volt
szükség az orosz biatlonszövetség
jóváhagyására, miután az utóbbi
években egyikőjük sem indult a
nemzetközi szövetség égisze alatt

rendezett versenyeken. A bukaresti szövetség a három sportoló
„átigazolásától” várja a román biatlonválogatott feléledését, Tófalvi Éva és társai visszavonulása
óta ugyanis a román sílövők gyakorlatilag kiszorultak a Világkupából. Már a pjongcsangi
olimpián is a pályafutása alkonyán lévő Tófalvi csak egyénileg
vehetett részt, a váltó nem szerzett indulási jogot.

Az előző évi keret természetesen
erősítésre szorul, ha a csapat meg
akar kapaszkodni az élvonalban, és
az ígéretek szerint légiósok érkezésére is számítani lehet.
A bajnokságot mindenesetre
igencsak keményen kezdi a Medicina, amely az első fordulóban a
címvédő Balázsfalva otthonába látogat, majd hazai pályán a második
fordulóban a bajnokság felfüggesztése pillanatában második helyzett
bukaresti Dinamót fogadja. Az első
bajnoki kör december 12-éig tart,
majd január 23-án kezdődnek a
visszavágók.
Végül a klubok azt a változatot
fogadták el, hogy az alapszakasz
után három négycsapatos értékcsoportban zajlik a rájátszás, ezt március 27. és április 17. között vették
tervbe.
A bajnokság mellett kisorsolták a
Románia-kupa párosításait is. Az
első körből az előző bajnokság legjobb négy csapata játék nélkül jut
tovább, a marosvásárhelyieknek a
CS Medgidia jutott ellenfélül. Ha
továbbjutnak, akkor viszont ismét
Balázsfalva következik. időpontot
egyelőre nem közöltek.

Továbbra sem lehet tudni, hogy
mikor kezdődhetnek – és milyen
feltételek mellett – a felnőtt kosárlabda-bajnokságok (az ifjúsági bajnokságokról egyelőre még beszélni
sem mernek). A sportágat irányító
szövetség újabb egyeztetést kezdeményezett az élvonalbeli klubokkal,
az
innen
kiszivárgó
információk a sportág soron következő idényére vonatkozóan egyenesen riasztóak.
A női bajnokság esetében fennáll
a veszély, hogy csapatok híján az
idén nem szervezik meg. Miután a
járvány miatt a szövetség tornákba
sűrítené a bajnokságot a heti fordulók helyett, valamikor október végére a tervezve a kezdést, a klubok
zöme elégedetlen azzal, hogy egyegy ilyen tornán való részvétel 15
ezer euróba kerülne, raádásul ezeket kétheti zárt edzőtábor kellene
megelőzze, kétszeri teszteléssel, így
többen jelezték, hogy amennyiben
ez nem változik meg, visszalépnek
a bajnokságból. Mivel fennáll
annak is a veszélye, hogy kevesebb
mint hat csapat marad, a szövetség
hajlik arra, hogy a 2020–21-es bajnokságot egyáltalán ne rendezze
meg.
A levegőben van azonban a fér-

fibajnokság is. A sportminisztérium
és az egészségügyi minisztérium
közös rendelete alapján ugyanis ezt
is csak zárt tornák rendszerében,
előtte kéthetes zárt edzőtáborral,
kétszeri teszteléssel lehet megoldani. Márpedig a klubok zöme hallani sem akar erről a változatról, ez
ugyanis olyan költségeket feltételezne, amelyeket a többség nem tud
vállalni. Ezért az a javaslat született, hogy októberben és novemberben csak a Románia-kupát
rendezzék meg tornák formájában,
és a bajnokság kezdésével várjanak
addig, amíg a járvány alakulása lehetővé teszi a feltételek lazítását.
Sőt, azt a sci-fi javaslatot is megfogalmazták, hogy a bajnokságot egy
más országban szerzvezzék, ott,
ahol a feltételek nem annyira szigorúak. (Hasonló javaslat volt annak
idején, hogy a labdarúgó-bajnokságot Antalyában fejezzék be, de
ebből nem lett semmi.)
Miután az élvonalbeli idény kapcsán is ilyen sok a kérdőjel, ami a
másodosztályt illeti, amelyben a
marosvásárhelyi férficsapat is érdekelt lehet, még nagyobb a bizonytalanság. Hogy az ifjúsági és
gyerekbajnokságokról ne is beszéljünk, az év végéig valószínűleg
utóbbi csapatok nem fognak pályára lépni.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

2020. augusztus 21-én kelt

381. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének az összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint a 55/2020. sz. törvény előírásaira, amely
a COVID–19-világjárvány hatásainak megelőzését és leküzdését célzó intézkedésekről rendelkezik,
továbbá a 394/2020. sz. kormányhatározattal bevezetett veszélyhelyzetre, amelyet a 476/2020.
sz. kormányhatározat, az 553/2020 sz. kormányhatározat, majd a 668/2020 sz. határozattal meghosszabbítottak augusztus 16-tól kezdődően, és amely a veszélyhelyzet idejére alkalmazandó intézkedésekről rendelkezik, amelyek a COVID–19-világjárvány hatásainak a megelőzését és
leküzdését célozzák,
mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják, hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon az előírt egészségügyi szabályok betartásával,
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, 179. cikkelye, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával
és a 135. cikkellyel, valamint a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján,
elrendeli:
1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre 2020. augusztus
27-re, 14.00 órától, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják,
amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.
3. cikkely A jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a
megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó
igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.
Péter Ferenc
ELNÖK

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2020. augusztus 21-i 381. sz. rendeletének
melléklete
A Maros Megyei Tanács augusztus 27-i soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE
1. Határozattervezet Maros megye 2020-as évi általános költségvetésének a kiigazítására és egyes
költségvetési intézkedések meghatározására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 34/2020-as számú határozatának a módosítására a
Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 2020-as évi bevételi és kiadási költségvetésének és működtetésének állami támogatása elfogadására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács alárendelt kulturális intézményei egyes illetékeinek
és díjainak a jóváhagyására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 124/2019-es számú határozatának kiegészítéséről a
Maros megye köztulajdonában lévő marosvásárhelyi Mărăşeşti tér 13. szám alatt lévő ingatlan állami köztulajdonba való átruházására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 7/2019-es számú határozata 2. mellékletének a módosításáról; a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság egyes átszervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 168/2019. számú Maros megyei tanácsi határozat 2.
mellékletének a módosításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS tiszteletbeli díszoklevél létrehozására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Harmonia Cordis Egyesület közötti együttműködés
jóváhagyására vonatkozóan, a Harmonia Cordis nemzetközi gitárfesztivál megszervezése érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat vezetőtanácsába ideiglenesen kinevezett adminisztrátor mandátumának a meghosszabbítására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér repülőtéri forgalom által keltett
zaj megelőzésére és csökkentésére irányuló cselekvési tervének a jóváhagyására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet a kerelőszentpáli övezeti hulladéktározó hulladéktárolási intézkedéseinek
megállapításáról szóló 2020. július 30-i 123. számú Maros megyei tanácsi határozat módosítására
vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
12. Határozattervezet „A Maros megyei bentlakások védőfelszerelésekkel való ellátása a COVID–
19 egészségügyi krízis hatékonyabb kezelése érdekében” projekt európai alapokból való kivitelezése ügyében történő egyes intézkedéseknek a meghatározásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
13. Határozattervezet egy Maros megye köztulajdonában levő, Mikefalva községben, Abosfalva
faluban található ingatlant és egy Nyárádremete községi, Szakadát faluban levő ingatlant érintő
intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
14. Határozattervezet a szászrégeni rehabilitációs és készségfejlesztő központ létrehozására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
15. Határozattervezet a mezőcsávási rehabilitációs és készségfejlesztő központ létrehozására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
16. Határozattervezet a holtmarosi ápoló- és gondozóközpont átszervezési tervének a jóváhagyására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
17. Határozattervezet a fogyatékossággal élő vagy rászoruló gyermekek és felnőttek jogainak védelmét és előmozdítását célzó Maros megyei szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiájának a
jóváhagyására vonatkozóan, a 2021–2030-as periódusra;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
18. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács költségvetéséből finanszírozott szociális szolgáltatásokat érintő éves cselekvési terv jóváhagyására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
19. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc

ELNÖK
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A GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS SZOCiÁLiS MUNKÁST alkalmaz Marosszentgyörgyre. Részletek a caritas-ab.ro/allashirdetesek
honlapon, illetve a 0735-735-171-es telefonszámon. (sz.-i)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFi MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐi MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64908-i)
MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐNŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
0723-244-200. (sz.-i)

MINDENFÉLE

TETŐFEDÉST, ácsmunkát, kül- és
beltéri munkát vállalok. Minőségi munkát
végzek. Tel. 0758-737-660. (8351)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel? Ázik be a háza? Minőségi munkát szeretne? Ha minőségi munkát
szeretne, akkor válasszon minket!
Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8471-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,
kis javításokat, bádogosmunkát, készre
dolgozást,
glettolást,
festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (8248)
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)
ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS szakembereket alkalmazok. Tel. 0758-954729. (8486-I)
IDŐS HÖLGY mellé beteggondozó
nőt keresünk a November 7. negyedbe. Tel. 0724-228-458. (8549-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a
drága
jó
édesanyára,
nagymamára, rokonra, id.
DOMBY
ERZSÉBETRE
augusztus 23-án, halálának
20.
évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Szerettei. (p.-I)
Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus
24-én
GÁLFI
ÖDÖNRE
halálának
9.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, álma fölött őrködjön a
szeretet és az emlékezés!
Emlékét őrzi testvére, Öcsi
családjával. (8545)
Az idő múlik, feledni nem
lehet, csak letörölni a hulló
könnyeket.
Mály fájdalommal emlékezünk
augusztus 24-én, a szeretett
férj, édesapa, nagyapa, após,
MEDGYESFALVI
SÁMUEL
halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Soha nem feledünk. A
gyászoló család. (sz-I)

Szomorú szívvel gondolunk
augusztus 24-ére. Öt éve,
hogy
távozott
szerettei
köréből a drága édesanya,
anyós, nagymama, dédmama,
JÓZSA GIZELLA szül. Szabó.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Fia, Kari
és családja. (-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya,
nagymama,
testvér,
gyermek, sógornő,
FÜLÖP CSILLA
a TCM volt dolgozója
életének 74. évében elvesztette a
küzdelmet a betegséggel. Temetése 2020. augusztus 24-én 14
órakor lesz a református sírkertben, katolikus szertartás szerint.
Nyugodj békében!
Gyászoló szerettei. (8551-I)
Fájdalommal és őszinte szeretettel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy a
testvér, sógor, nagybácsi, keresztapa, jó barát és szomszéd, a
Vártemplom támogató híve,
SZABÓ ANDRÁS
gyógyszerész-ezredes,
életének 90. és özvegységének
első évében, 2020. augusztus 21én megpihent.
A temetési szertartásra folyó hó
24-én, hétfőn 15 órakor kerül sor
a marosvásárhelyi református temető cintermében.
Emléke legyen áldott!
„Ahova te mégy, oda megyek, és
ahol te megszállsz, ott szállok
meg;
Ahol te meghalsz, ott halok meg,
ott temessenek el engem is.
Úgy tegyen velem az Úr akármit,
hogy csak a halál választ el
engem tőled.”
(Ruth 1:16,17)
Henter György és családja (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Nincs fájdalmasabb annál, mint
amikor örökre eltávozik egy szerettünk. Együttérzésünket fejezzük
ki
Fülöp
Csilla
kolléganőnknek ezekben a nehéz
percekben, amikor végső búcsút
vesz szeretett ÉDESANYJÁTÓL.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak! A Gedeon Richter Románia Rt. munkaközössége. (-I)

A szászrégeni születésű SZILÁGYI ROZÁLIÁNAK (Kolcsár), aki
Marosvásárhelyen élt, augusztus 23-án lett volna a 74.
születésnapja!
1966. október 31-én tragikus hirtelenséggel elhunyt, itthagyva
örökre szerető családját, úgyszintén kétéves kislányát!
Családja szíve mai napig sem gyógyult ki a mély bánatból, és
ahogyan telnek az évek, jobban és jobban érzi hiányát. Az akkori
kislánynak, aki ma már felnőtt asszony, édesanyja elvesztése egy
életre szóló hiányt és szívében egy nagyon mély fájdalmat
okozott! Egy édesanya szeretete a világ összes kincse, senki és
semmi nem tudja pótolni! Egy nagyon jó, különlegesen szerető,
gondviselő, gyönyörű személy volt ROZÁLIA, akinek a szeretetét
családja örökre bánatos szívébe zárta, és ott őrzi, és minden
léptükkor szeretettel emlékeznek rá!
Szerető testvére, Aranka, lánya, Judit, férje, Loránd és a két
gyerekük: lányuk, Noémi Bernadett és fiuk, Zoltán. Nyugodj
békében! (8483-I)
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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 rögzítsd 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 füledről.
• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületektől.
• 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 orrodat 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, amikor 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 felelősségteljes ember
vagy!

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

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

