
Elkezdődtek a terület-előkészítési munkálatok Marosvásár-
hely főterén, az oda tervezett egész alakos Bethlen Gábor-
szobor felállításának a helyszínén. Az eredeti terv szerint
tavaly november 15-én, a fejedelem születésének és egyben
halálának az évfordulóján avatták volna fel az őt megformáló
szobrot. Ez a terv ugyan a számos adminisztratív akadály
miatt meghiusult, viszont a több mint három méter magas
alkotás végre rövid időn belül a helyére kerül.

Tavaly ősszel sikerült megszerezni a kulturális minisztériumtól a szük-
séges jóváhagyást ahhoz, hogy Bethlen Gábor fejedelem egész alakos
szobrát felállítsák Marosvásárhely főterén, ahol az elmúlt harminc évben
ez lenne az első magyar vonatkozású szobor, aminek az elkészítését és
felállítását teljes egészében önkormányzati pénzből finanszírozzák. A
marosvásárhelyi tanács 2017-ben mintegy egymillió lejes költségvetést
szavazott meg erre a célra. A több mint három méter magas, egész alakos
köztéri alkotás Harmath István marosvásárhelyi származású, jelenleg
Baján élő művész munkája, a szobor kiöntésére Sánta Csaba szovátai
szobrász műhelyében került sor.
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Idén is „játszanak
a figurával”
A koronavírus-járvány a legtöbb nyári
tömegrendezvényt meghiúsította, il-
letve a virtuális térbe kényszerítette –
az ígéretes kivételek között találjuk a
hét végén kezdődött csíkszeredai ré-
gizene-fesztivált és az augusztusi Ko-
lozsvári Magyar Napokat – , őszire
azonban lassan körvonalazódni lát-
szik a kulturális kínálat. 
____________5.
A vulkán
árnyékában
Aprócska, világító pötty a templomto-
rony és az előtte lévő tér, amelyről a
szédítő mélységben fekvő öbölre
látni. Itt horgonyzott le a vitorlásunk,
kellemesen ringatják a Messinai-szo-
ros áramlatai.
____________6.
Zárult a júniusi
kihívás
Szombaton díjazta a Fókusz Öko
Központ azokat a csapatokat, ame-
lyek részt vettek a legújabb program-
jában egy európai jövőváltoztatási
projekt keretében. A kihívás azonban
folytatódik, az év végéig tart a pont-
gyűjtés.
____________10.

(Folytatás a 2. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Nagy az adósságunk
Július 11-e a népesség világnapja. Ilyenkor érdemes megtekinteni

azokat a honlapokat, amelyekből pontosan követhető, hogy másod-
percenként hány ember születik és hal meg a Földön. A vasárnap
délelőtti (tíz és tizenegy óra közötti) adatok szerint (amikor ezeket a
sorokat írtam), a világon 7.767.317.210-en éltünk. Idén közel 44 mil-
lióval nőtt a Föld lakossága, számunk naponta 169.984-gyel gyara-
podott, és 70.619-en távoztak az élők sorából. A halottak számát
feltehetően növelték a világszerte dúló koronavírus-járvány áldoza-
tai is, a pozitív népesedési mutatót azonban nem befolyásolták olyan
arányban, ami a túlnépesedés látványos csökkenéséhez vezetett
volna.

Ha visszafelé tekintünk, az utóbbi időszakban a világ népessége
átlagosan 14 évenként nőtt egymilliárddal, 1987. július 11-én érte
el az ötmilliárdot, az ENSZ két évvel később a népesedés világnap-
jává nyilvánította ezt az időpontot. 

Közismert tény, hogy Ázsiában élnek a legtöbben, a világ népes-
ségének 60 százaléka. Az összlakosság 4,6 milliárd körül van, szá-
muk idén 22,7 millióval nőtt, 39,6 millió gyermek született és 16,9
millióan haltak meg. A világ népességének 60 százalékát jelentő
ázsiai lakosoknak a 19 százaléka Kínában, 18 százalékuk Indiában
él. Gyorsan változó mutatókkal Afrika zárkózik fel Ázsia mögött, 1,3
milliárd lakosával (a világ népességének 17 százaléka). 

(Folytatás a 3. oldalon)

Bodolai Gyöngyi 

Jelenleg a területet készítik elő

Rövidesen a helyére kerül
Bethlen Gábor szobra

Menyhárt Borbála



Vakációs gyermekprogramok
A Forcamp Egyesület a Maros Megyei Múzeummal
együttműködve július végéig minden hétköznap válto-
zatos vakációs programokra hívja a marosvásárhelyi
gyermekeket. Öt nap, öt különböző tematika – tudomá-
nyok napja, állatok és növények napja, alkotónap, kis
íjászok és olimpiai játékok napja – vár a résztvevőkre.
Hétfőnként az egyesület székhelyén, Marosvásárhe-
lyen, a Mihai Viteazul utca 10. szám alatt, keddtől pén-
tekig a várbeli Régészeti és Történeti Múzeum
épületében és udvarán zajlanak a foglalkozások 8.30-
tól 16.30 óráig. A helyek száma korlátozott, a jelentke-

zéshez előzetes regisztráció szükséges. További tájé-
koztatás a 0755-625-679-es telefonszámon kérhető.
Iratkozás, bővebb információ:
https://www.nyaritaborok.ro/kepzes.php

Nyárádmente Fesztivál
Július 31. – augusztus 2. között kerül sor a Nyárád-
mente Fesztiválra. Bár a járványhelyzet miatt szűkebb
keretek között és visszafogottabban, de idén is megtart-
ják a fesztivált. A szervezők szerint számítani lehet: lo-
vastáborra, hagyományos kézműves- és
termékvásárra, borudvarra, előadásokra, gyereknappal
egybekötött foglalkozásokra, hintákra, tűzoltó-felvonu-
lásra, lovas bemutatókra, sportnapra, focira, néptáncra,
ifjúsági udvarra.

IDŐJÁRÁS
Időnként felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 220C
min. 120C

13., hétfő
A Nap kel 

5 óra 43 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 13 perckor. 
Az év 195. napja, 

hátravan 171 nap.

A kövesdombi istentiszteletek nyári
programja

Marosvásárhelyen a kövesdombi unitárius templomban a
vasárnapi istentiszteletek júliusban és augusztusban – a
nyári melegre való tekintettel – de. 10 órakor kezdődnek –
tájékoztatott Kecskés Csaba unitárius lelkipásztor.

Augusztusban
Kárpáti kalandverseny 

Augusztus 7–9. között az Outward Bound Romania Szo-
váta környékén szervezi meg az idei Kárpáti kalandver-
senyt. Jelentkezni július 15-ig lehet. A résztvevőknek –
négyfős csapatok – a 30 órás kalandon közel száz km-t
kell megtenniük gyalog, kerékpáron és tutajjal. 

Rövid terápia szenvedély-
betegeknek – időpontváltozás

A Bonus Pastor Alapítvány által hirdetett kéthetes rövid te-
rápia időpontja megváltozott! A koronavírus-járvány okozta
hivatalos intézkedések miatt a programra július 20–31. kö-
zött kerül sor. Várják azok jelentkezését, akik változtatni
szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt
életmódjukon. Az alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni
és a kapcsolati gyógyulásra. Helyszín: Szentkatolna, Re-
beka Missziós Központ. Jelentkezési határidő: július 15.,
marosvásárhelyieknek és a környékbelieknek az alábbi el-
érhetőségen: Adorján Éva – tel. 0743-039-255.

Látogatható a gernyeszegi kastély
Július elejétől naponta 10 és 18 óra között látogatható a
gernyeszegi Teleki-kastély. A kastély május végéig a koro-
navírus-járvány miatt zárva volt, utána pedig csak hétvé-
gén fogadtak látogatókat. A műemlék épület előzetes
egyeztetés után tekinthető meg. A 10 órától kezdődő és 17
óráig minden órában induló vezetett látogatásokra a követ-
kező telefonszámokon lehet időpontot kérni: 0754-383-485
(román és angol nyelven), 0723-037-922 (magyar, román
és német nyelven).

Megnyílt
a harasztkeréki Tutti Wellness

Az Ákosfalva községhez tartozó harasztkeréki wellness-
központ naponta 10–21 óra között tart nyitva. A belépő fel-
nőttek számára 27, gyerekek (3 és 14 év közöttiek)
számára 17 lejbe kerül három órára, az egész napos be-
lépő 45 lejbe kerül felnőtteknek és 37 lejbe gyerekeknek.
A községbeli lakosok kedvezményben részesülnek, a fel-
nőttek 25 vagy 40, a gyerekek 15 vagy 30 lejes belépőt
válthatnak. Hétvégén és ünnepek alatt a jegyárak a felnőt-
tek számára 30, illetve 50 lej, a gyerekek számára 20, il-
letve 40 lej. Az 50 órára feljogosító bérlet ára 300 lej, és
novembertől áprilisig a nyugdíjasok kedvezményes áron
használhatják a létesítményt, 20 vagy 40 lejes belépő el-
lenében. A jegy minden, a központ területén található léte-
sítmény és felszerelés használatára feljogosít, és a
gépkocsiparkolási díjat is magában foglalja.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma JENŐ, holnap ÖRS
és STELLA napja.

Megyei hírek

Dr. Vass Levente hangsúlyozta: az elmúlt három évben a
csapatával nagyon sokat dolgoztak azért, hogy a szobor-
állítás megvalósulhasson, kiemelte Kali István és Magyary
Előd, az RMDSZ marosvásárhelyi tanácsosának, a városi
frakció egykori vezetőjének az érdemeit, akik oroszlánrészt
vállaltak abban a munkában, aminek köszönhetően a szo-
bor rövidesen méltó helyére, Marosvásárhely főterére kerül.

Mint mondta, szerették volna már a tavaly, november 15-
én felállítani a szobrot, hiszen Bethlen Gábor november 15-
én született, és ugyenezen a dátumon halt is meg, azonban
több adminisztratív akadályba ütköztek, amelyeket meg

kellett oldani. Miután sikerült megszerezni az építkezési
engedélyt is, februárban elkezdhették volna a munkálatot,
ellenben az időjárás viszontagságaitól tartva, a művész ké-
résére nem tették, majd közbejött a járványhelyzet, ami to-
vább késleltette a folyamatot.

Jelenleg folyamatban van a terület előkészítése, néhány
nappal ezelőtt körbekerítették a helyszínt, és kiásták az ala-
pozáshoz szükséges gödröt, a továbbiakban a betonozás
van hátra, majd elhelyezik a talapzatot, amelyre felállítják
a fejedelem szobrát. Mintegy tíznapnyi munka van hátra,
tehát remélhetőleg a nyáron felavatásra kerül a Bethlen-
szobor.

Rövidesen a helyére kerül Bethlen Gábor szobra

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

   2NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK __________________________________________ 2020. július 13., hétfő

9, 25, 24, 30, 14 + 16 NOROC PLUS: 5 0 1 9 1 0

8, 17, 5, 38, 32, 9 SUPER NOROC:  4 5 2 3 8 0

23, 43, 30, 44, 26, 10 NOROC: 4 9 5 8 8 6 4

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 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

A Hagyományok Háza ingyenes
szabadtéri rendezvénnyel, a
Nagyvárosi Folkudvarral vará-
zsolja a magyar fővárosba a
nyári fesztiválok hangulatát jú-
lius 14-től augusztus 20-ig a
Budai Vigadó előtti Corvin téren. 

A Hagyományok Háza, a Kárpát-
medencei néphagyomány ápolására és
tovább éltetésére létrehozott intéz-
mény a járványhelyzet alatt nem fo-
gadhatta a látogatókat, azonban július
14-től egy eddig még nem látott sza-
badtéri rendezvénnyel, a Nagyvárosi
Folkudvarral készül. 

Az augusztus 20-ig tartó program-
sorozat keretében minden kedden és
csütörtökön a nyári fesztiválok hangu-
latát idézik meg a Budai Vigadó előtti
Corvin téren. Koncertekre, daltaní-
tásra, előadásokra és sok más érdekes
programra invitálják a közönséget, de
lesz például kocsmakvízverseny is,
ahová előre várják a 4-7 fős baráti tár-
saságok jelentkezését. Július 14-én 18
órakor hangolódó muzsikával és ének-
tanítással kezdődik meg a programso-
rozat, amit felnőttmesemondás követ.
Este nyolc órától a Dűvő zenekar kon-
certjével várják a Corvin térre érkező-

ket, majd az est zárásaként a Zagyva
Banda húzza a talpalávalót a szabad-
téri táncházban és a Hagyományok
Háza Átriumában, ahol a Magyar Ál-
lami Népi Együttes táncosai táncot ta-
nítanak.

A további alkalmakon fellép többek
között Pál István Szalonna és bandája,
Navratil Andrea és a Békás Banda,
Dresch Mihály húros kvartettje, a Ba-

zseva Zenekar, de a Muzsikás és az Et-
noRom együttes is koncertet ad a
Nagyvárosi Folkudvar keretében. Ked-
denként éjszakába nyúló, várhatóan jó
hangulatú táncház zárja a programot. 

Információ: https://hagyomanyok-
haza.hu/hu/program/nagyvarosi-
folkudvar/20200714-1800 

https://hagyomanyokhaza.hu/hu/
folk-kocsmakviz

Nagyvárosi Folkudvar 
Nyári fesztiválhangulat Budapesten

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor



Beutazási korlátozásokat jelentett be a koronaví-
rus-járvánnyal összefüggésben a Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter vasárnap Budapesten.

Magyarországnak meg kell védenie saját biztonságát, meg
kell akadályoznia azt, hogy a vírust külföldről be lehessen hur-
colni – mondta Gulyás Gergely sajtótájékoztatón.

„Hazánk ma egész Európában az egyik legbiztonságosabb
ország a járvány szempontjából” – mondta Gulyás Gergely,
hozzátéve, hogy a világban azonban nem mindenhol ennyire
sikeres a védekezés, ezért a járvány újra és újra több helyen
fellángol. Akkor van esély arra, hogy az életünket korlátozó
intézkedések újbóli bevezetését elkerüljük, ha a vírust sikerül
a határokon kívül tartani” – tette hozzá.

A kormány az operatív törzs javaslatára ezért arról döntött,
hogy a koronavírus-járvány súlyossága szempontjából három
– vörös, sárga és zöld – kategóriába sorolja az államokat és
ennek megfelelően korlátozza az onnan érkezők határátlépését
– fejtette ki Gulyás Gergely.

Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra
és hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra. Magyar állam-
polgár zöld jelzésű országból kontroll nélkül léphet be. Sárga
vagy piros jelzésű országból belépve a határon egészségügyi
ellenőrzés alá vetik, és 14 napos karanténba kell vonulnia. Ez
alól kivételt az jelent, ha a megelőző 5 napban 48 óra időkü-
lönbséggel két negatív koronavírustesztet tud hitelt érdemlően
felmutatni. A sárga jelzésű országból érkező magyar állam-
polgár az első negatív koronavírustesztet követően szabadul-
hat a karanténból, míg vörös jelzésű ország esetében két
negatív tesztre van ehhez szükség.

Nem magyar állampolgárok esetén sárga jelzésű ország ál-
lampolgárai ugyanolyan feltételekkel léphetnek be, mint a ma-
gyar állampolgárok, vörös jelzésű országból történő belépésre
viszont nincs lehetőség – mondta.

A tranzitforgalom és az áruforgalom a szabályok alól kivé-
telt képez, továbbá a hivatalos út is, ugyanakkor az egészség-
ügyi vizsgálatokra ezekben az esetekben is sor kerülhet –
ismertette a miniszter. Hozzátette: ahogy korábban is, a házi
karantén szabálya alól felmentést különös méltánylást ér-
demlő esetben a rendőrség adhat, a kérelmet angol vagy ma-
gyar nyelven kell benyújtani.

Az országok besorolásával kapcsolatban rögzítette: a kor-
mány újra és újra felül fogja vizsgálni az országok listáját
szerdánként, és ha szükséges, akkor a sárga vagy a vörös ka-
tegóriába tartozó országok száma bővülhet. Ha valahol drá-
maian romlik a helyzet, azonnal intézkednek.

Az európai uniós tagállamoknál különös figyelmet fordí-
tottak arra, hogy amennyiben lehet, a mozgás szabadságát biz-
tosítsák – szögezte le Gulyás Gergely.

Sárga kategóriába tartozik ma a tagállamok közül Bulgária,
Portugália, Románia és Svédország, továbbá az unión kívüli
országok közül az Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszor-
szág, Szerbia, Japán, Kína és az Egyesült Államok.

A vizsgálatok költségeit augusztus 1-jéig vállalja a kor-
mány, ezt követően azonban mindenkinek magának kell vi-
selnie a tesztelés költségét, ha sárga vagy vörös jelzésű
országból hazatérve nem kíván 14 napos hatósági házi karan-
ténba kerülni – mondta. Az MTI kérdésére elmondta: szerdá-
tól lépnek hatályba az utazási korlátozó intézkedések. (MTI)

Ötszáz alatt az új esetek száma
A legutóbbi tájékoztatás óta 456 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel
32.535-re nőtt a fertőzöttek száma – közölte vasár-
nap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Je-
lenleg 243 beteget ápolnak az intenzív osztályokon.
A fertőzöttek közül 23.387 személyt engedtek ki a
kórházból. Közülük 21.545-öt gyógyultnak nyilvání-
tottak, 1842-en pedig tünetmentesek, így ők tíz nap
után elhagyhatták a kórházat, 532 beteget pedig
saját kérésre engedtek ki, bár pozitív lett a tesztjük.
Ez idáig 847.586 koronavírusteszt eredményét dol-
gozták fel Romániában. A legutóbbi jelentés óta
újabb 13, koronavírussal diagnosztizált személy ha-
láláról érkezett jelentés, ezzel 1884-re emelkedett a
koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek
száma. (Agerpres)

Közzétették a teszteket végző
központok listáját

Közzétette az egészségügyi minisztérium a
www.ms.ro honlapon a koronavírusteszteket végző
központok listáját. A jegyzéken megtalálható a tesz-
telőközpontok címe és telefonszáma is. Szerda reg-
geltől csak negatív koronavírusteszt felmutatásával
engedik be Görögország területére a promachonasi
határátkelőnél belépésre jelentkező turistákat. A tu-
ristáknak egy legtöbb 72 órával korábban végzett
molekuláris vírusteszt eredményével kell igazolniuk,
hogy nem fertőzöttek. A tesztet akkreditált laboratóri-
umban kell elvégeztetni, az eredményről szóló iga-
zolásnak pedig angol nyelvűnek kell lennie, és
tartalmaznia kell az illető nevét, valamint személyi
igazolványának vagy útlevelének számát. (Agerpres)

SZNT: 
folytatódhat az aláírásgyűjtés

A hét végétől folytatódhat a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) európai nemzeti régiók védelmében indított
uniós petíciójának aláírásgyűjtése – mondta Dabis
Attila, az SZNT külügyi megbízottja az M1 aktuális
csatorna péntek esti műsorában. Kifejtette: csütörtö-
kön az Európai Parlament óriási szavazattöbbséggel
fogadta el a meghosszabbítást lehetővé tevő javas-
latot. Dabis Attila úgy tudja, „papírforma szerint” szer-
dán fogadhatja el a rendeletet az általános ügyek
tanácsa, 17-én hirdethetik ki, másnaptól léphet ha-
tályba. Így július 18-ától, szombattól folytatódhat az
aláírásgyűjtés. Dabis Attila kiemelte: ez nem csak
magyar ügy, hanem európai ügy. Ezért most egy ösz-
szeurópai kampány következik. (MTI) 

747 millió lakójával Európa a világ népességének 10
százalékát adja, és a többi földrésszel ellentétben ez a
szám fokozatosan csökken. Ahogy egyébként Románia
lakossága is. A július 12-i adatok szerint ez 19.233.090
volt, messze a Ceauşescu által megálmodott és megva-
lósított hajdani 23,4 milliótól. A csökkenés, amely a sta-
tisztikák szerint 2050-re 16.259.789 millió lakost vetít
előre, évente 126.000 személlyel kevesebbet jelent. 

Miközben száz év alatt Földünk lakossága megnégy-
szereződött, a termelés és a keletkezett hulladék a
hússzorosára emelkedett. Míg 1990-ben 500 millió autó
szennyezte a légkört, a feltételezések szerint 2050-re
számuk hárommilliárd körül lesz, ha sikerül áttérni a
jobbára elektromos meghajtásúra, akkor talán kevesebb
légszennyezéssel. 

Az utóbbi években az átlaghőmérséklet világszinten
hat százalékkal növekedett, ami jelentős mértékben ne-
hezítette meg az élelmiszerek előállítását, holott közben
a megszaporodott népességnek nagyobb volt az étvágya
és a vízszükséglete is. A növekvő fogyasztás a környe-
zetkárosodás (erdőirtás, a talaj, a vizek szennyezése)
mértékének a növekedéséhez vezetett. Csak az idén 2,7
millió hektár erdőt vágtak ki, 3,7 millió hektár föld vált
megművelhetetlenné talajerózió és 6,3 millió hektár el-
sivatagosodás miatt.

Kiszámították, hogy 15.677 nap van hátra a Föld
olajtartalékának kimerüléséig, 57.622 napra elengedő
a földgáz és 148.791 napra a Föld széntartaléka. 

Ahogy Kellermayer Miklós, a neves sejtkutatónak Az
élet című könyvében olvashatjuk, nem azért jutott bajba
az emberiség, mert túl sokan élünk a Földön, hanem
azért, ahogyan élünk, ahogy éltetőnket, az erdőségeket
kiirtottuk, s közben „mindent elszennyeztünk, megmér-
geztünk, levegőt, talajt, vizeket s legfőképp a saját lel-
künket”. Az adósság nagy, és nagyon gyorsan
törlesztenünk kell. Amíg még egyáltalán lehetséges.
Erre lehetne ösztönző erő a népesség világnapja is. 

Nagy az adósságunk

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Szerdától beutazási korlátozások
lépnek életbe Magyarországon

Egységes európai szabályozásra van szükség az ős-
honos nemzeti kisebbségek érdekében – mondta el
a Kárpát-medencei autonómiatörekvések egyezte-
téséért felelős miniszterelnöki megbízott pénteken
budapesti sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták
a terület javasolt alapelveit tartalmazó kiadványt.

Szili Katalin közölte, a Külgazdasági és Külügyminiszté-
rium Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért
felelős miniszteri biztossal, Kalmár Ferenccel együtt jegyzett
kiadványuk első alapvetése, hogy szülessen egy olyan doku-
mentum, amely lehetővé teszi egy egységes európai szabályo-
zás alapelveit, amelyek az egyes nemzetek sajátosságait
figyelembe véve egy keretszabályt jelentenek.

A mai szabályozás értelmében az őshonos nemzeti kisebb-
ségek ügyével az Európai Unió (EU) nem foglalkozik – mu-
tatott rá, megjegyezve, hogy EU a kisebbségek ügyének
kérdését nemzeti hatáskörbe utalja.

Emlékeztetve az elmúlt években történtekre, például az
ukrán nyelvtörvényre és oktatási szabályozásra, valamint a ro-
mániai restitúciós kérdésekre, Szili Katalin azt mondta: a kér-
désben a nemzeti hatáskört meg kell haladni, és az uniónak el
kellene fogadnia alapelveket, amelyek mentén a tagországok
megalkotják a saját szabályozásaikat.

Javaslataik között szerepel az is, hogy az őshonos nemzeti
kisebbségek szabályozását válasszák el a bevándorló kisebb-
ségek kérdésétől – közölte.

Szili Katalin kiemelte: a javasolt alapelvek nemcsak ma-
gyar érdekeket szolgálnak, hanem valamennyi nemzeti ki-
sebbség érdekét szolgálja, hogy a szülőföldjükön
boldogulhassanak és megőrizhessék identitásukat.

Közölte, szeretnék elérni, hogy megszülessen egy közös
dokumentum, ezért egyeztetésbe kezdtek az európai parla-
menti delegációkkal. Szeretnének a kiadványukkal egy to-
vábbi európai vitát generálni – fűzte hozzá Szili Katalin.

Kalmár Ferenc ismertette a javaslatuk öt alapelvét, amelyek
szerint a nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem euró-
pai ügy; az állampolgárság elválhat a nemzeti identitástól; a
nemzeti kisebbségvédelem alapja az identitáshoz való jog ma-
radéktalan biztosítása; az identitás védelmének megvalósítá-
sához mind az egyéni, mind a kollektív jogok biztosítása
szükséges; valamint egy állam területén élő nemzeti kisebb-
ségek államalkotó tényezői az adott államnak.

A miniszteri biztos rámutatott, hogy Európa lakosságának
tíz százaléka nemzeti kisebbségként él, ez körülbelül Spanyol-
ország lakosságával ér fel, és mint mondta, tapasztalataik sze-
rint a nemzeti kisebbségeket érintő kérdéseket bilaterális
szinten „nem igazán lehet megoldani”. Egy európai kötelező
érvényű szabályozásra lenne szükség – emelte ki Kalmár Fe-
renc.

A nemzeti kisebbségvédelem javasolt alapelvei az EU-ban
című kiadvány angol, francia és magyar nyelven jelent meg.
A kötetben az olvasható, hogy a javasolt alapelvek, axiómák
elfogadtatása „egy új Pax Európa” megteremtésének alapfel-
tétele, mely lehetőséget biztosít, hogy Európa újradefiniálja
magát a globális világban, alapértékei megőrzése mellett. Az
erre a megállapodásra épülő, kötelező erővel rendelkező jogi
szabályozás hozhatja meg a nemzetek, nemzetrészek, nemze-
tiségek közti valódi egyenlőséget Európában – írta Szili Ka-
talin és Kalmár Ferenc. (MTI)

Szili Katalin: európai szabályozás kellene
az őshonos nemzeti kisebbségek érdekében

Iohannis megtámadta az alkotmánybíróságon
a genderelmélet oktatását tiltó módosító indítványt

Klaus Iohannis államelnök megtámadta az alkot-
mánybíróságon az oktatási törvény módosításáról
szóló indítványt, amely megtiltja a genderelmélet
oktatását.

Az elnöki hivatal pénteki közlése szerint Iohannis úgy ítéli
meg: az indítvány sérti az alkotmány által szavatolt jogálla-
miságnak és a hatalmi ágak szétválasztásának elvét. A módo-
sító indítvány tiltja, hogy a köz- és a felsőoktatásban, iskolán
kívüli pedagógiai tevékenységeken a genderelméletet tanítsák,
amely szerint egy egyén megválaszthatja saját nemét, és az
nem mindig azonos a biológiai nemével.

Az elnök beadványa szerint a törvénymódosítás sérti a sza-
bad tanuláshoz való jogot, a gyermekek és a fiatalok jogainak
védelmét, a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, a lel-
kiismereti szabadságot és az egyetemi autonómiát. Az elnök
szerint a parlament nem szabhatja meg, hogy mit taníthatnak
az egyetemen. Úgy véli, a teljes oktatási rendszernek nyitott-
nak kell lennie a gondolatok, a vélemények és az értékek szá-

mára. Az indítványt a Traian Băsescu volt államelnök által
védnökölt jobbközép Népi Mozgalom Párt (PMP) egyik
honatyája, Vasile Cristian Lungu Kolozs megyei képviselő
terjesztette be, aki ortodox teológiát végzett Zilahon, és az
Egyesült Államokban is tanult pszichológiát. Az indítványát
június közepén szavazta meg a szenátus ügydöntő jogkör-
rel.

A jogszabályt a kezdeményező jobbközép párt mellett a
szenátusban többséggel rendelkező balközép Szociáldemok-
rata Párt (PSD) is támogatta, a kormányzó, szintén jobbközép
Nemzeti Liberális Párt (PNL) pedig tartózkodott.

A genderelmélet iskolai bevezetését erőteljesen ellenezték
a romániai egyházak, köztük az ortodox egyház, amely nagy
befolyással bír a román társadalomban és a döntéshozók kö-
rében. Ugyanakkor Románia két legnagyobb egyeteme, a Bu-
karesti Tudományegyetem és a kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem tiltakozott a törvénymódosítás ellen, sze-
rintük az sérti az egyetemi autonómiát. (MTI)



Az Európai Parlament képvi-
selői július 8-án, szerdán An-
gela Merkel kancellárral és
Ursula von der Leyen bizott-
sági elnökkel vitatták meg a
következő hat hónap német
tanácsi elnökségének straté-
giáját és céljait. 

Az „Együtt Európa helyreállítá-
sáért” szlogennel induló német el-
nökség eltökélt a járvány okozta
hatalmas feladat megoldása mellett
– mondta Merkel kancellár. Öt
olyan területet emelt ki, amelyen
Európának dolga van, ha egysége-
sen és erősen szeretne kilábalni a je-
lenlegi válságból: alapvető jogok,
szolidaritás és kohézió, éghajlatvál-
tozás, digitalizáció, és Európa sze-
repe a világban. „Németország kész
arra, hogy különösen nagy szolida-
ritást mutasson” annak érdekében,
hogy zöld, innovatív, fenntartható,
digitális és versenyképes Európa
épüljön, hangsúlyozta a kancellár.
„Európa nagy dolgokra képes, ha
együttműködünk egymással, és szo-
lidárisak maradunk egymás iránt” –
jelentette ki.
Next Generation EU terv

„Nem is lehetne nagyobb az előt-
tünk álló kihívás” – mondta Ursula
von der Leyen, az Európai Bizottság
elnöke. „De a Next Generation EU

tervnek köszönhetően erősebben lá-
balhatunk ki a válságból. Németor-
szág az együtt szót választotta
szlogenéül. Ez a szó jelenti az unió
motorját.” Von der Leyen hangsú-
lyozta: Európának az új hosszú távú
költségvetésre (MFF) és a Next Ge-
neration EU nevű helyreállítási
programra egyaránt szüksége van.
A Bizottság mindent megtesz, hogy
sikerüljön megállapodni az unió fi-
nanszírozásáról – jelentette ki.
A félelem a szolidaritás, a jövő és a
szabadság ellensége

Manfred Weber (EPP, Németor-
szág) szerint az unió a félelem miatt
bukdácsol válságról válságra. „A
félelem a szolidaritás, a jövő és a
szabadság ellensége.” Magasak az

elvárások a német elnökséggel
szemben – folytatta. „A szolidari-
táshoz most bátorságra van szük-
ség: ebben a hónapban meg kell
állapodnunk a helyreállítási alapról.
Egyetlen közösség sem marad fenn
közösségi szellem nélkül. Szá-
munkra ezt a szellemet az európai
életmód jelenti” – tette hozzá.
Létre lehet hozni egy igazságosabb
és fenntarthatóbb társadalmat 

Iratxe García Pérez (S&D, Spa-
nyolország) „vállvetve” szeretne
azon dolgozni a német elnökséggel,
hogy az európaiak érdekében fel-
számolják az unióban az észak-dél
és a kelet-nyugat ellentétet. „Be kell
bizonyítanunk, hogy létre lehet
hozni egy igazságosabb és fenntart-

hatóbb társadalmat, amelyik gondol
a környezetre és a következő gene-
rációra (…), megvédi a munkavál-
lalókat, fenntartja a sokszínűséget,
és szolidárisan viszonyul a beván-
dolás kérdéséhez” – tette hozzá.
Európát egy vízió és erős értékek

köré építjük
„Most a helyreállítási terv és a

többéves keretköltségvetés elfoga-
dása a lényeg” – mondta Dacian
Cioloş (RE, Románia). „Európát
egy vízió és erős értékek körül épít-
jük. Ideje, hogy a jogállamiság
fenntartását az uniós források eléré-
sének feltételévé tegyük. Itt a poli-
tikai lehetőség: használjuk ki a
rendkívüli csomag jelentette meg-
győző erőt.”
Merkel „elárulja az európaiság szel-
lemét”

Jörg Meuthen (ID, Németország)
tájékozatlansággal és elméletiség-
gel vádolta a kancellárt. „Ön el-
árulja az európaiság szellemét és
veszélybe sodorja a jövő generá-
ciót” – jelentette ki az európai zöld-
megállapodásra és a helyreállítási
csomagra utalva. „A szolidaritásról
alkotott képe abszurd” – mondta.
Úrrá kell lennünk a koronavírus-jár-
ványon 

Ska Keller (Zöldek/EFA, Német-
ország) szerint az uniónak ugyanazt
a határozottságot kellene mutatnia
az éghajlati válság kapcsán, mint
ahogy a járvánnyal kapcsolatban vi-

selkedettt. „Úrrá kell lennünk a ko-
ronavírus-járványon, és el kell ke-
rülnünk az éghajlati válságot.” A
német elnökség többek között jelen-
tős előrelépést egy olyan ambíció-
zus éghajlati törvény elfogadásával
érhet el, amely 2030-ra az üvegház-
hatású gázok 65 százalékos csök-
kentését tűzi ki célul.
El kellene kerülni a múlt hibáit 

Raffaele Fitto (ECR, Olaszor-
szág) szerint a koronavírus-jár-
ványra adott uniós válasz eddig
„lassú, nem túl hatékony és a valódi
szolidaritást nélkülöző” volt. Né-
metországnak a saját önzését félre-
téve és az unió eredeti szellemét
felelevenítve el kellene kerülnie a
múlt hibáit. „Új életet kell lehel-
nünk a gazdaságba, eredményes ke-
reskedelmi politikát kell
folytatnunk, és újra kell indítani az
egységes piacot.”
Merkel kancellár ne kövesse el
ugyanazt a hibát kétszer 

Martin Schirdewan (GUE/NGL,
Németország) a pénzügyi válság
során alkalmazott káros megszorító
politikára emlékezve arra kérte
Merkel kancellárt, hogy ne kövesse
el ugyanazt a hibát kétszer. A kép-
viselő a nagyvállalatokra kivetendő
digitális adó tanácsi akadályozásá-
nak megszüntetését várja a kancel-
lártól.

(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dája)

Fotó: merkel –infostart.hu

Mózes Edith

Winkler: számunkra is fontos
prioritásokat tűzött ki

a német elnökség

Reméljük, hogy az EU soros elnök-
ségét betöltő Németországnak si-
kerül széles körű együttműködést
és szolidaritást kialakítani az uni-
óban, hogy gazdasági területen is
leküzdhessük a koronavírus-jár-
vány okozta válságot – fogalma-
zott Winkler Gyula EP-képviselő,
Brüsszelben az unió új soros el-
nökségének prioritásai kapcsán.

„Az RMDSZ EP-képviselőjeként biza-
lommal támogatom a német elnökség pri-
oritásait, ahogy Angela Merkel kancellár
bemutatta az Európai Parlament plénuma
előtt. Együtt – ez a német elnökség kulcs-
szava. Ezt reményteljesnek tartom,
ugyanis a következő hat hónap rendkívüli
kihívásait csak együtt és csak közösen
felvállalt szolidaritással tudjuk megvála-
szolni” – hívta fel a figyelmet az RMDSZ
EP-képviselője, aki annak kapcsán nyúj-
tott be írásbeli hozzászólást, hogy a plé-
numban az unió új soros elnökségének
prioritásait tárgyalták meg.

A szövetség EP-képviselője úgy fogal-
mazott, hogy Németország olyan válsá-
gos időszakban veszi át az EU soros
elnökségét, amikor a világjárvány követ-
kezményeként Európa 90 éve nem ta-
pasztalt gazdasági problémákkal
szembesült. Véleménye szerint az EU-
nak a 2021–2027 költségvetési keretből
és a Next Generation EU elnevezésű eu-

rópai helyreállítási terv-
ből is méltányos gazda-
sági támogatást kell
biztosítani azoknak a
tagállamoknak, ahol a
gazdaság a legsúlyo-
sabb helyzetbe került a
koronavírus járvány
miatt.

„A bemutatott öt pri-
oritásból a kohézió a
legfontosabb” – hang-
súlyozta Winkler
Gyula, hozzátéve, hogy
életbevágó kérdés a ko-
héziós politika és a
közös agrárpolitika fi-
nanszírozásának fenn-
tartása az új európai
költségvetésben, ez
egybeesik az EPP kép-

viselőcsoportjának célkitűzésével is.
Az RMDSZ képviselője üdvözölte,

hogy a német elnökség prioritásai közé
bekerült az alapvető jogok tiszteletben
tartása. „Az erdélyi magyar közösség
képviselőjeként örömmel fogadtam, hogy
az alapvető jogok tiszteletben tartása sze-
repel a prioritások között. Az Európai
Unió alapértékekre épül, a nemzeti kö-
zösségek pedig értéket jelentenek, gazda-
gítják az uniót. Remélem, hogy a német
elnökség alatt támogatást kap a Minority
Safe Pack célkitűzéseinek törvénybe fog-
lalása. Ha az MSPI-ben megfogalmazott
célok az európai jogrend részét képezik,
az európai nemzeti kisebbségek tagjai va-
lóban jogegyenlőségben részesülhetnek,
és csökken a ma még sokfelé tapasztal-
ható diszkrimináció” – magyarázta Wink-
ler Gyula.

Angela Merkel kancellár szerdán a plé-
num előtt mutatta be Németország soros
elnökségének ötpontos prioritási listáját,
amelyen az alapvető jogok mellett szere-
pel a kohézió és a szolidaritás, a klímavé-
delem, a digitalizálás, illetve az EU
világpolitikai szerepe. A német elnökség
célja, hogy ezeket a prioritásokat szem
előtt tartva az Európai Unió legyőzze a
válságot, egységesebbé és erősebbé vál-
jon. Németország július elsejétől vette át
az EU Tanácsának soros elnökségét. (köz-
lemény)

Az Európai Unió tagállamait tömörítő
Tanáccsal és az Európai Bizottsággal
gyorsan lebonyolított tárgyalást köve-
tően, amelyet Vincze Loránt RMDSZ-es
EP-képviselő vezetett, az Európai Parla-
ment csütörtökön 684 szavazattal, hét
ellenszavazat és három tartózkodás
mellett elfogadta a Bizottság által be-
nyújtott és a Parlament által módosított
javaslatot az európai polgári kezdemé-
nyezésekre vonatkozó határidők meg-
hosszabbításáról.

„Amint ígértem, megvan az Európai Parla-
ment végleges jóváhagyása a nemzeti régiók tá-
mogatásáért indított kezdeményezés ügyében.
A plenárison elsöprő többséggel szavaztuk meg
az európai polgári kezdeményezések határide-
jének meghosszabbítását. Az eredeti bizottsági
javaslatnál kedvezőbb feltételeket biztosító ja-
vaslat megszavazásáról szóló hivatalos közle-
mény külön, név szerint is megemlíti a
Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a
regionális kultúrák fenntarthatóságáért indított
polgári kezdeményezést” – emelte ki Vincze
Loránt, a hosszabbítási folyamat parlamenti fe-
lelőse. Hozzátette: az új szabályok várhatóan
már ebben a hónapban életbe lépnek, azt köve-
tően, hogy a Tanács is hivatalosan jóváhagyja
őket.

Az új szabályok visszamenőleges hatállyal
meghosszabbítják az európai polgári kezdemé-
nyezésekhez szükséges aláírások összegyűjté-
sére, azok tagállami ellenőrzésére és igazolására

vonatkozó határidőket, amelyek
betartását a koronavírus-járvány
hátráltathatta. A határidők az aláb-
biak szerint módosulnak: hat hó-
nappal meghosszabbodik a
támogatói aláírások eredeti gyűj-
tési időszaka azon kezdeményezé-
seknél, amelyek esetében az 2020.
március 11-én már folyamatban
volt – ebbe a kategóriába tartozik
például a Kohéziós politika a ré-
giók egyenlőségéért és a regionális
kultúrák fenntarthatóságáért indí-
tott polgári kezdeményezés. Ha a
támogatói aláírások gyűjtése 2020.
március 11. és szeptember 11. kö-
zött kezdődött, akkor a gyűjtési
időszak legfeljebb 2021. szeptem-
ber 11-ig hosszabbítható meg. A
tagállamok kérhetik az ellenőrzési
szakasz egytől három hónapig ter-

jedő időszakkal való meghosszabbítását, ha
egyébként nem tudnák időben elvégezni a fel-
adatot. Az uniós intézmények elhalaszthatják a
polgári kezdeményezés szervezőivel szükséges
találkozókat (amelyek megszervezése a Bizott-
ság feladata, és amelyre rendszerint a sikeres
kezdeményezés leadását követő hónapban kerül
sor) és a nyilvános meghallgatásokat (a Parla-
ment által három hónappal a leadás után szer-
vezett események); ezekre akkor kerül majd sor,
amikor a közegészségügyi helyzet megengedi.
A Bizottság tovább hosszabbíthatja a gyűjtési
időszakot abban az esetben, ha 2020. szeptem-
ber 11-ig nem normalizálódik a közegészség-
ügyi helyzet, vagy ismét kijárási tilalmat
vezetnek be.

A hosszabbítások időtartama esetenként
három hónap, de a gyűjtésre összesen legfeljebb
24 hónap állhat rendelkezésre. A Parlament
ezzel kapcsolatban sikerrel érvelt az eredeti ja-
vaslat módosítása mellett: a további esetleges
hosszabbításhoz szükséges küszöb elérését egy-
szerűbbé tette azzal, hogy ez eszközölhető, ha a
tagállamok egynegyedében (és nem az eredeti
javaslat szerinti felében) még életben vannak a
járvánnyal kapcsolatos intézkedések. Ezeknek
a tagállamoknak az unió lakosságának legalább
35 százalékát kell kitenniük. A képviselők azt is
elérték, hogy a polgári kezdeményezések szer-
vezői videókonferenciák keretében is részt ve-
hetnek a meghallgatásokon vagy a
találkozókon. (közlemény)

Merkel ismertette a német uniós elnökség célkitűzéseit
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A polgári kezdeményezésekre vonatkozó
határidők meghosszabbítását

az EP is megszavazta



A koronavírus-járvány a legtöbb
nyári tömegrendezvényt meghiú-
sította, illetve a virtuális térbe
kényszerítette – az ígéretes kivé-
telek között találjuk a hét végén
kezdődött csíkszeredai régizene-
fesztivált és az augusztusi Kolozs-
vári Magyar Napokat –, őszire
azonban lassan körvonalazódni
látszik a kulturális kínálat. A palet-
tán olyan rendezvény is akad – a
Vásárhelyi Forgatag részeként
Játssz a figurával! néven szeptem-
ber 12-én hetedik alkalommal
megszervezendő erdélyi legényes-
és verbunkverseny –, amelyre már
elindult a jelentkezés. 

– Eddig mintegy 25-en neveztek be a
megmérettetésre: körülbelül tíz táncos
Magyarországról – Ajka, Zala, Budapest,
Balaton –, a többek Erdélyből. Bízunk
benne, hogy még lesznek jelentkezők –
mondta a szervezők nevében Varró Huba
néptáncos, koreográfus, a Táncolj velünk
most! mozgalom vezetője, akit arról is
megkérdeztünk, befolyásolhatja-e a ví-

rushelyzet a résztvevők létszámát, illetve
a verseny forgatókönyvét.

– Azt egyelőre nem tudhatjuk, hogy a
részvételi létszámot érinti-e ez a helyzet,
a szervezésre viszont nagy valószínűség-
gel hatással lesz. A versenyhelyszínt még
nem döntöttük el, szabadtéri színpad is
szóba jöhet, ha pedig a Maros Művész-
együttes termében zajlk a verseny, lehet-
séges, hogy korlátozni kell a nézőszámot.
Nagyobb szigorítás esetén akár a virtuá-
lis térbe is költözhet a rendezvény, ebben
az esetben a Facebookon vagy a You-
Tube-on lesz követhető – tette hozzá
Varró Huba.
Kalotaszegi adatközlők örökségéből

A legényes és a verbunk tánc minél
magasabb színvonalú elsajátítását célzó,
a táncosoknak megmutatkozási lehetősé-
get biztosító rendezvény szervezőcsapata
– a Boróka Ifjúsági Egyesület, a „Táncolj
velünk most” egyesület, a Vásárhelyi
Forgatag csapata, társszervezőként pedig
a Maros Művészegyüttes – rendszerint
Erdély kiváló legényes- és verbunkadat-
közlőinek más-más anyagára koncent-
rálva hirdeti meg a versenyt. Idén két –
ifjúsági és felnőtt – kategóriában lehet je-
lentkezni. A megmérettetés két részből –
a kötelező és a szabad tánc – bemutatá-

sából áll. A fiatal jelentkezőknek Mátyás
István „Mundruc” magyarvistai adat-
közlő, a felnőtteknek idős és ifjú Fekete
János „Poncsa” bogártelki adatközlők
táncát kell eljárni, a második verseny-
számnál mindkét kategória képviselői
más kalotaszegi adatközlő legényeséből
is szabadon építkezhetnek (legtöbb két-
perces időtartamban) a táncfolyamatok
építkezési elveinek megfelelő újraalko-
tásával és az adatközlő megnevezésével.
Segédanyagokat a szervezők a regiszt-
rációt követően biztosítanak a verseny-
zőknek. A táncosokat öttagú szakmai
zsűri értékeli, melynek elnöke Füzesi
Albert, további tagjai: Farkas Sándor
Csaba, Kósa Ruben, Ramasz László,
tiszteletbeli zsűritag: Fekete János Pon-
csa, id. Fekete János Poncsa fia. 

A versenyre való benevezés ingyenes,
jelentkezni szeptember elsején éjfélig
lehet az esemény Facebook-oldalán
megtalálható űrlap kitöltésével. A leg-
jobb táncosok értékes jutalmakra szá-
míthatnak, erről, illetve a rendezvény
egyéb részleteiről az esemény Face-
book-oldalán lehet tájékozódni. A ver-
seny főtámogatói: Nemzetpolitikai
Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap.

Fotó: Barabási Attila-Csaba

Szövegelés 
Mérhetetlen terjedelmű szöveget

termeltünk – mi, emberek – a co-
vidjárvány három hónapja alatt. A
hatalom, az egészségügyiek, vala-
mint az újságírók meg a szakértők
és a civilek (ártatlanok, szenvedők
és ártatlanul szenvedők, vesztegzár-
ban üldögélők stb.) napi száz olda-
lakat töltöttek meg ilyen-olyan
intézkedéssel, cáfolattal, hírrel vagy
véleménnyel; az esetek többségé-
ben teljesen fölöslegesen. (Ne men-
jünk messzire: Mörfi szövegei
semmilyen szinten nem voltak ké-
pesek befolyásolni a dolgok mene-
tét.) Ebből valakik majd kiszitálják
azt a százoldalnyi lényeget, amiből
fontos következtetéseket lehet le-
vonni. S ha optimisták akarunk
lenni, akkor azt is remélni szeret-
nénk, hogy – legalább egyszer a tör-
ténelem folyamán – valóban
észszerű módszereket és megoldá-
sokat alkossanak, ne csak a papír-
munkát szaporítsák. Például
egyszerűsítik a betegfelvétel ’proto-
kollját’. (Apropó: 58 ív papírt hasz-
náltam el a napi ’deklarációk’
kinyomtatására; van múzeum, ame-
lyik ezt örökbe fogadná, vagy mi le-
gyen velük?)

Abban talán egyetérthetünk,
hogy eléggé felkészületlenül érte a
világot ez a járvány. Még messze
van a mérlegkészítés időpontja, de
néhány (közhelyes) véleményt már
kimondhatok: a politikum mélyen
maga alatt volt, de az orvostársada-
lom is sokat bakizott. A felelősség-
gel való labdázás pedig globális
szintű volt (lásd pl. az amerikai és a
brazil elnök fantazmagóriáit). 

Március közepén született a kö-
vetkező javaslat, s jól jelzi a kezdeti
nehézségeket: „Meg kell vizsgálni
annak a kivitelezhetőségét, hogy a
tünetmenetes kontaktokat ne az
aktív kórházi ágyakon tartsák meg-
figyelés alatt.” – Az óhaj megszüle-
tésétől a (gyors, hatékony és
észszerű) megoldásig mindössze
hat láb és három hüvelyk a távol-
ság, egy reumás csigának másfél
napba telik, amíg végigjárja.
Ugyanez a séta az emberi társada-
lom adminisztratív labirintusaiban
hetekig tart. A vírus pedig azalatt is
arat, mert egyszerű és hatékony. Rá-
adásul láthatatlan. Kevés ilyen
sunyi ellenfele volt az emberiség-
nek. 

Rendőrnyelv 
Első lépés: ha valaki elkövet va-

lamilyen törvénytelen dolgot, akkor
bűnözővé válik. Második lépés: a
rendőrség elfogja. Ezután jönnek a
nyelvi bonyodalmak. Ugyanis a
rendőrségnek szent kötelessége,
hogy nyilvánosságra hozza az efféle
cselekményeket. Ennek legalább
két oka van, de még biztosan talá-
lunk, ha keresünk. A hír- és bulvár-
lapok közzéteszik ügyes rendőreink
újabb bátor tettét, így az olvasók
egyre nagyobb szeretettel övezik
őket, a nép – a transzparencia je-
gyében és az információhoz való jo-
gosultsága mentén – pedig
megtudja azt, ami a borzongáson
meg a szörnyülködésen kívül sem-
mire sem jó, ui. nem téríti helyes
útra a bűnözőket, és nem befolyá-
solja az olvasók életszínvonalát
meg a civilizáció épülését. 

A gond: meg kell fogalmazni a
hírt. Ámde a rendőrséget nem a
penna, hanem a fegyver forgatására
és a parancs teljesítésére képezték
ki. A parancs pedig állandó: a dol-
gozó tömegeket tájékoztatni kell. A
rendőrségi szóvivő megfogalmazza
a hírt és közzéteszi. Ha a hírlap igé-
nyes, akkor lefordítja magyarra, ha
nem, akkor úgy közli, ahogy kapta. 

A gallérjánál elkapott gyanúsítot-
tat zárt helyre viszik, ezután követ-
kezik a neheze, a jegyzőkönyvezés.
(Példa: két rendőr egy hullát talál a
járdán. Az egyik körmölni kezdi a
jegyzőkönyvet. Megakad: – Te,
Józsi, a járdát jével írják-e vagy el-
ipszilonnal? – Lökd le az úttestre.) 

Aztán: meg kell keresni azt a pa-
ragrafust, amelynek alapján az ille-
tőt rövid időre meg lehet fosztani a
szabadságától, majd továbbadják a
nyomozó és igazságosztó szervek-
nek. Rendőrnyelven ez így hangzik:
„előterjesztést tesznek (a bűnös) le-
tartóztatásának indítványozására”.
Ez a nyögvenyelős fogalmazási
mód nem a török átok következmé-
nye, másutt kell a gyökereket ke-
resni. Mi tudjuk, hogy mindezek
alapján az ezeréves államiság, a tör-
vénykezési nyelvezet kacskaringós-
sága, nem utolsósorban a
Monarchia németes hagyományai
állanak. A szakmát szerető és az ért-
hetőség hagyományait követő új-
ságírók a rövidebb változatot köz-
lik: „kezdeményezik a letartóztatá-
sát” (másodosztályú bulvárlapban:

„sittre vágják”). A hírgubancnak ez
a része amúgy sem érdekli a dolgo-
zókat, ők elsősorban a bűntett tech-
nikai részleteire kíváncsiak: kötél,
balta, szamurájkard, méreg stb. 
Számok és számok

Vége-hossza nincs a számolga-
tásnak. A leggyakoribb eset: 82 lej
van a zsebemben, s a nyugdíjat csak
hét nap múlva hozza a postás, ki-
tart-e addig? 

Vannak aztán kevéssé praktikus
számolgatások, aszongya: „Az Eu-
rópai Unió országai közül Románi-
ában legveszélyesebbek a közutak.”
(Maszol.ro, jún. 11.) Az EU-ban
22.800 személy vesztette életét a
közutakon 2019 folyamán. Az EU-
s átlag 51 halálos baleset, egymillió
lakosra számítva. Romániában a
legrosszabb a helyzet: egymillió la-
kosból 96 lett autóbaleset áldozata
(vagy egy a tízezerből, ha ez szeb-
ben hangzik). 

Még egy cikk, ami arra buzdít:
„maradj otthon!” Ha ehhez hozzá-
vesszük azt, hogy az emberek 
86%-a ágyban fekve hal meg,
ajjaj… Na jó, csak vicceltem, nem
86, csupán 84,7%! 

Nem tudunk szabadulni tőlük.
Mindenütt statisztikák és számok.
Persze a kizsákmányoló osztály ki-
használja azt, hogy a dolgozó töme-
geket megszédítik a nagy számok,
emiatt állandóan huncutkodnak és
csalnak, szépítik a statisztikát, meg
egyéb turpisságokat követnek el. 

Ez már kiskrapek koromban föl-
tűnt nekem, s állandóan azon spe-
kuláltam: „akkó mér’ csinálják?”
Olyan ez, mint a dopping az olim-
pián: ajzószert (= mérget) adok a
sportolómnak, hogy növeljem az
ország dicsőségét? (Utalás az NDK-
s úszólányok és a szovjet atléták
idejére.)

Miért kell többet mutassunk,
mint amekkorák vagyunk? Na-
gyobb lesz a csokinyuszi? 

Vagy itt van az időskori nagyra-
vágyás… „– Doktor úr, mit ajánl?
Nekem két hét alatt egyszer ha sike-
rül, a kártyapartneremnek pedig egy
héten háromszor is, annak ellenére,
hogy ő már a 67-et is betöltötte. –
Ezt honnan tudja? – Ő mondta. –
Hát akkor mondja maga is.” 

Így vagyunk a covidos számok-
kal is. Ha a fertőzöttek számát ará-
nyítjuk a halottak számához, akkor
X ország jobban áll, mintha az össz-
lakossághoz viszonyítanánk. Ha
pedig fordítva vesszük, akkor mi
vagyunk a jobbak! „Cik-cik, úgy

kellett, káposztába hús kellett!”
Mikor hagyják már abba ezeket a
gyerekes vetélkedéseket?
A svéd modell 

Mielőtt megkérdeznék azt, hogy
„minek volt ez a nagy felhajtás?!”,
azelőtt gondoljanak azokra, akik ma
ezt nem tudják – velünk együtt – ki-
mondani. Itt akár le is lehetne zárni
ezt a bekezdést, de nem azért nyi-
tottam, hogy két sor után becsuk-
jam. Nem gorombaság, amit
mondok, hanem tényszerű ’elem-
zés’. Már a napló elején is leírtam:
az élet véges, ezen nem lehet vál-
toztatni, és sopánkodni sem kell mi-
atta. Akik majd eldöntik a
következő időszak tennivalóit, azok
e ’végesség’ számaival fognak ér-
velni. Ez sem cinikusság vagy mor-
bidság, hanem kényszerűség.
Elvárásunk e szakikkal szemben
csupán annyi: abba az irányba pró-
báljanak hatni, hogy ezek a számok
(= fejfák) minél kisebbek legyenek.
Elmondom, mire gondolok. Vegyük
a három skandináv ország június
2-i adatait. Dánia (D) lakossága 5,8
millió, a covidjárvány áldozatainak
száma 580; Norvégia (N) hasonló
számai: 5,36 millió / 237; Svédor-
szág 10 millió / 4668. Adjuk össze:
D és N együtt 11,16 milló lakos /
817 áldozat. Ha az egyszerűség
kedvéért eltekintünk D + N 1,16
millós többletétől, akkor is látható:
Svédország jócskán ’túlteljesített’;
az ottani áldozatok száma 5,7-szer
nagyobb, mint a másik két állam-
ban. Mi az oka ennek a nagy kü-
lönbségnek? A járvány kezelésének
módja. Svédország szabadabban
kezelte, a másik két állam pedig szi-
gorúbban. A svédek nem zárták be
az iskolákat, és nem korlátozták
annyira a mozgást és gyülekezést,
mint a többiek. Most nem térek ki
ennek a módszernek a kritikájára,
mert holnap délig lehetne sorolni a
jellemzőit. A svéd modell ’hasznos-
sága’ abban mutatkozik meg, hogy
az asztalhoz leülő okostojásoknak
lesz egy ’bezzeg’ példájuk. Mert
annál a kerek asztalnál azt is meg
fogják vizsgálni, hogy az országok
mekkora anyagi veszteséget szá-
moltak össze. Érző lelkületű, ke-
resztény ember elítéli a számok
ilyen összevetését (’elhunyt em-
berek’ kontra ’gazdasági vesztesé-
gek’), de kormányfői szinten ez
nem gond. A politikusok szemében
az emberek csak statisztikai adatok.
Ezt is meg kell (és lehet) szokni. 

(Közbevetőleg: a sors alapvető

magatartását egy nyárádmenti eset-
tel példázom. Szerkesztői munkám
során kaptam egy kéziratot, abban
olvastam a következőket. Az 1930-
as években történt: Lacika súlyos
beteg lett, de nem volt sem orvos,
sem gyógyszer. Az apja elmondta
neki, mi várható: „Nézd, fiam, ha a
Jóisten úgy akarja, meggyógyulsz,
ha nem, akkor tisztességgel elteme-
tünk.” Lacika túlélte. Hál’ istennek.) 

Még elmondom: a svédeknél a
veszélyeztetett korosztályból (65 év
fölöttiek) került ki az áldozatok há-
romnegyede. Mit csináltak tulaj-
donképpen? Nem állták útját a
természeti törvénynek. Van itt egy
másik eset: az évekkel ezelőtt síbal-
esetet szenvedett autóversenyzőt
azonnal kórházba vitték, de nem
tudták talpra állítani. Azóta kómá-
ban van, és mesterségesen tartják
fenn az életfunkcióit. Mert van rá
pénzük. A svéd kormánynak is
lenne, de ők úgy gondolták: inkább
az egészséges többség érdekeit tart-
ják fontosabbnak. 

Nézzünk másik két számot. Jú-
nius 9-én Magyarországon – közel
három hónap alatt – a covidjárvány
áldozatainak száma 555 volt.
Ámde! 2019-ben – covid nélkül –
129.600 személy hunyt el, ez havi
átlagban 10.650-et, naponta pedig
355-öt jelent. 

Svédországban – mivel ott is 10
milliónyi a lakosság – szintén 120
ezer körül van az éves ’produkció’.
A svéd 4668-as covidos szám meg-
egyezik tizenhárom ’covidmentes,
tavalyi’ nap átlagával (a magyarok-
nál az 555 csupán másfél nap kö-
zéparányosa). Lehetne még
számigálni, de nem látom értelmét.

Három kis forgácsot hagytam a
végére.

• Milyen jól lesz majd emlékezni
azokra a csöndes napokra… Egyet-
len gondunk volt: betartani a napi-
parancsot: „ne menj ki –
’deklaráció’ nélkül – az utcára!” 

• A számok és az emberek viszo-
nyához egy sor a költőtől: „Szivünk
míg vágyat érlel / nem kartoték-
adat.” (József Attila: Levegőt!) –
Folyománya: ha már nem érlel,
akkor nyugodtan írhatják karto-
tékba, számítógépes adatbázisba,
amibe akarják. 

• Vigyázat, a „ha eddig még nem
kaptam el a fertőzést…” mondat
nem úgy folytatódik: „akkor ezután
sem fogom”, hanem úgy: „akkor ez-
után fogom”. (Vagy ezt, vagy mást.
De ez nem ok a kétségbeesésre.) 

Marosvásárhely, 2020. június 22. 

Nagy Székely Ildikó

VII. erdélyi legényes- és verbunkverseny
Idén is „játszanak a figurával”

2020. július 13., hétfő _________________________________________________ KÖZÉLET ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Mörfi naplója (11.)



A cockpit oldalsó padján feküdtem, és az
esti kólámat kortyolgattam. Fölöttem pár száz
méternyire a szikla oldalában Taormina fé-
nyei. Aprócska, világító pötty a templomto-
rony és az előtte lévő tér, amelyről a szédítő
mélységben fekvő öbölre látni. Itt horgony-
zott le a vitorlásunk, kellemesen ringatják a
Messinai-szoros áramlatai. Hosszú napon va-
gyunk túl, nem aludtunk legalább húsz órája.
Előző nap úgy terveztük, hogy lassabbra
vesszük a tempót: hajnali 3 órára terveztünk
a szoroshoz érni, ekkor indult a scandente, a
déli irányú áramlás. A hírhedt szoros, amely
Szicíliát az olasz csizmától választja el, ős-
régi regékben, mítoszokban is felbukkan: az
Odüsszeiában itt található Kharübdisz és

Szkülla lakhelye. Előbbit a mítoszok világá-
ban Zeusz változtatta nimfából tengeri
szörnnyé, a valóságban pedig azt a hatalmas
tengeri örvényt jelzi, amely a szoros által ösz-
szekötött Tirrén- és Jón-tenger eltérő sűrű-
sége miatt alakul ki a másfél – hét és fél
mérföld szélességű átjáróban. Rossz hírű
vizek ezek, számos hajótörést okoztak, gon-
dosan meg kell tervezni az átkelést rajtuk,
nem mindegy, hogy milyen irányból fúj a
szél, honnan jönnek az áramlatok, hol vannak
a zátonyok, víz alatti sziklák. 

Háromnegyed háromkor értünk a szoros
északi bejáratához. Ekkor – kivételesen,
egyetlen alkalommal kéthetes utunk során –
mindenki a fedélzeten tartózkodott, mert
minden szemre és segítségre szükség volt. A
fentiek mellett – hogy az átkelés még egysze-
rűbb legyen – hatalmas hajóforgalom jel-
lemzi e vidéket, akár éjjel, akár nappal
érkezünk. Amire feltűntek a híres messinai
pilonok – két óriási, egyenként 232 méter
magas acéloszlop, amelyek között a múlt szá-
zadban 150 kilovoltnyi áram energiájú veze-

ték futott a félszigetre (azóta tenger alatti ká-
belek végzik ezt a munkát, az oszlopokból
műemlék lett és navigációs pont) – már alig
tudtuk szemrevételezni őket, annyira nagy
lett a forgalom. Mint a kihúzott dugójú kád-
ból örvénylő víz, úgy özönlöttek a hajók a
szoros bejáratához. A mi 14,5 méteres jach-
tunk eltörpült a több száz méternyi hosszú
tankerek, áruszállítók, személyszállítók,
kompok, turistahajók özönében, és mi vol-
tunk közöttük az egyetlen vitorlás. Zoli kor-
mányzott, mi pedig mindannyian a forgalmat
figyeltük, amíg ki nem nyílt előttünk a szoros
fekete szája. A sötét éjszakában a két partvo-
nal fényei világították meg a vizet, amely a
szoros két oldalán hatalmas, focipályányi te-
rületeken teljesen nyugodt és sima volt, míg
középen hatalmas, de nem megtörő hullám-

zással zúdult alá, akár egy széles, a tengert
kettészelő folyó. Olyan volt, mint egy óriási
tengeri kígyó, amely utat tör magának a víz-
ben, a mi dolgunk pedig az volt, hogy fölte-
gyük a vitorlást e kígyó hátára, és vele együtt
vágtázzunk át Kharübdisz otthonán. Oldalról
közelítettünk, motorral haladtunk, és sikerült.
A 3-4 csomós áramlás 7-8 csomónyi sebes-
séggel röpítette hajónkat át a szoroson, onnan
tovább már csak az előttünk keresztben átha-
ladó kompjáratokra kellett figyelni. Kora reg-
gel tértünk nyugovóra – Taormina előtt
horgonyoztunk le. Úgy döntöttünk, hogy ha
már erre járunk, kiveszünk egy szabadnapot,
és megnézzük Szicília legendás városát, az
egykori görög gyarmatot, a 2400 éves telepü-
lést, amelyen egyaránt nyomot hagytak a hel-
lének, a rómaiak, a normannok, a szaracének,
amely a 18. századtól az elit rétegek kedvelt
kirándulóhelye, a 19–20. században pedig a
bohém művészvilág és értelmiség földközi-
tengeri központja. Itt járt, illetve itt élt többek
között Csontváry, Goethe, Oscar Wilde, Ri-
chard Wagner, II. Vilmos német császár, II.

Miklós orosz cár, Bertrand Russel, Roald
Dahl, Henry Faulkner, Tennessee Williams,
Truman Capote, D. H. Lawrence, a Nobel-
díjas Halldór Laxness, és Nietzsche itt írta az
Imígyen szóla Zarathusztrát. Rajongásuk ért-
hető: a több száz méternyi magas sziklaszirtre
épült városkába a partról kanyargós szerpen-
tin vezet, odafönt csodálatos, élénk színekre
festett szicíliai barokk házak között kanya-
rognak a sikátorok, egyik oldalon, a mély-
ben a mélykék Jón-tenger terjeszkedik a
horizontig, vele átellenben, a város fölé tor-
nyosuló ormon egy szaracén erőd magaso-
dik, míg velünk szemben a láthatárt uraló,
3400 méter magas Etna füstölög a naple-
mentébe. A meseszép helyszínek sokaságát
az ókori görög színház és a mögötte föltá-
ruló panoráma koronázza meg: a hellén te-
lepesek által 2300 éve épített színház 5400
néző befogadására alkalmas, és mindmáig

használják, mögötte a taorminai öböl és az
Etna képez természetes, grandiózusságában
semmihez sem fogható örök díszletet.
Mintha Rómát, Pompejit, San Marinót és
Santorinit gyúrta volna egybe egy fantaszti-
kus ízléssel megáldott istenség, majd kicsi-
nyítette volna le ékszerdobozzá: ilyen
Taormina, amely – mint azt utólag megbe-
széltük – mindannyiunk világlátott emlékei
között is rendkívüli helyet foglal el. 

Este ezen a menthetetlenül belénk költöző,
mítoszoktól, regéktől, háborúktól, művésze-
tektől és történelemtől roskadó városka fé-
nyei alatt aludtunk el, és egy békés éjszakát
követően felszedtük a horgonyt. Úgy tervez-
tük, hogy meg sem állunk az olasz csizma
legkeletibb sarkáig, hogy onnan az Adrián
keresztül Horvátország felé vegyük az irányt.
De – utunk során egyetlen alkalommal – a
természet ezúttal közbeszólt. 

A vulkán árnyékában
III. szakasz 

Fotó: Kulcsár Tibor, Kaáli Nagy Botond

Kaáli Nagy Botond
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Első székelyföldi csapatként
bejutott a labdarúgó-Romá-
nia-kupa döntőjébe a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK (az
ASA egykori aranycsapata
csak az elődöntőig menetelt).
A siker már a két héttel ez-
előtti, hazai 5-1 után boríté-
kolható volt, és az, hogy a
visszavágót edzőmeccsként
kezelik a csapatok, a kezdő ti-
zenegyeken is látszott. Jász-
vásár kilenc embert cserélt a
hétvégi bajnoki siker után, az
OSK „csak” hatot, hiszen – el-
méletileg – neki volt több ve-
szítenivalója.

A találkozó hangulata is edző-
meccsre emlékeztetett. Az első fél-

időben az OSK még altatta a játé-
kot, időtelésre játszott, a tartalékos
hazaiaknak pedig nem futotta ve-
szélyes helyzetekre az erejükből.

A kedélyeket a 20. percben Fülöp
István „flippergólja” nyugtatta meg
véglegesen, a székelyföldiek góle-
rős támadója háttal blokkolta Bo-
urama felszabadítását, a labda innen
nagy erővel a hálóba vágódott.

A második félidőben a sepsi-
szentgyörgyiek valamivel nagyobb
sebességre kapcsoltak, kihasználva,
hogy mérkőzéskörülmények között
„edzhetnek”. Az 50. percben Achah-
bar az üresen tátongó kapuba fejelt,
miután Axinte nagy reflexszel védte
Carnat lövését, és nem volt ideje fel-
állni, így növelte az előnyt. Az
utolsó találat a Karanović nevéhez
fűződik: miután Deaconu lövését a
keresztlécre tolta a jászvásári kapus,

az OSK csatára lecsapott a kipattanó
labdára, és a hálóba továbbította.

A mérkőzésen sok izgalom nem
volt, annál több egy nappal koráb-
ban, a bukaresti sajtó ugyanis arról
cikkezett, hogy Leo Grozavu tettleg
bántalmazta a vacsoránál Fülöp Lo-
rándot. A klub vezetősége a meccs
utánra tisztázást ígért, ám a siker
talán kihúzta a lehetséges konfliktus
méregfogát.

A Sepsi OSK ellenfele a július
22-ei, Ploiești-en rendezett kupa-
döntőben elvileg a szintén kettős
győzelemmel továbbjutó FCSB
lesz, bár ez nem annyira biztos. A
Dinamo ugyanis megóvta az első
menet eredményét, arra hivatkozva,
hogy a fővárosi ellenfél sárga lapok
miatt eltiltott játékost használt. Az
ügy azért bonyolult, mert a fe-
gyelmi szabályzatnak a kupára vo-

natkozó előírása ellentmond a lab-
darúgó-tevékenység általános sza-
bálykönyvének, és az egyik szerint
el volt tiltva a FCSB kapusa, Vlad,
a másik szerint viszont nem.

Addig is azonban rendkívül fon-
tos bajnoki mérkőzések várnak az

OSK-ra, ma például a Chindia
Târgoviștét fogadja, és tekintve az
utóbbi meccseken elszenvedett ve-
reségeket, és azokból következően
a kiesési veszély megnövekedését,
csakis a győzelem az elfogadható a
csapat számára.

Emlékezetes meccset ját-
szott a Petrolul a Rapiddal a
labdarúgó 2. liga rájátszása
2. fordulójának rangadóján:
a ploiești-i gárda háromszor
büntetőt hibázott, és hiába
focizhatott mintegy félórán
át kettős emberelőnyben,
úgy sem tudta kamatoztatni
a hazai pálya előnyét, a mér-
kőzés így gól nélküli döntet-
lenre zárult.

A nem mindennapi események a
65. perchez köthetők, amikor
Mario Bratu buktatásáért tizen-
egyest ítélt Iulian Dima játékve-
zető. Sergiu Arnăutu lövését
hárította a fővárosiak kapusa, a
bíró azonban Tunyogi Ferencz asz-
szisztens jelzésére megismételtette
a büntetőt, mert a hálóőr még a
rúgás előtt mintegy kétméternyire
kitáncolt a gólvonalról. Mihai
Popát ugyanakkor sárga lappal fi-
gyelmeztette, és visszaküldte a
helyére. A Petrolul edzője, Costel
Enache ekkor Laurențiu Marines-
cura bízta a lövést, azonban a
Rapid kapusa újra hárított. Tunyogi
partjelző azonban ismételten sza-
bálytalannak találta a védést,
ugyanazért, amiért az első alka-
lommal is! Mihai Popa erre őrjön-
geni kezdett, belerúgott a
kapufába, megjegyzéseket tett a bí-
rókra, majd könnyekbe tört ki, de
ez nem hatotta meg Iulian Dimát,
aki a sárga után gyors ütemben elő-
húzta a piros lapot is (figyelmezte-
tés jár azért, ha büntető
elvégzésekor a kapusnak legalább

az egyik lába nincs a gólvonalon, a
második sárga lap után pedig auto-
matikusan dukál a piros – a szerk.).
A Rapid ezzel kettős emberhát-
rányba került, mert Rareș Lazărt
már a 28. percben (ugyancsak ket-
tős figyelmeztetés nyomán) kiállí-
totta a játékvezető. A bukaresti
edző, Dan Alexa cserélni kénysze-
rült, hogy a tartalék kapust, Ale-
xandru Tătarut pályára küldhesse,

Marian Drăghiceanut hozta le a pá-
lyáról. Ekkor már David Meza
Colli készülődött a büntető elvég-
zésére, mert a Petrolul szakveze-
tője ismételten egy másik játékosra
bízta a tizenegyest. Az előzőhöz
hasonlóan ez is rossz döntésnek bi-
zonyult, ugyanis utóbbi csúnyán
kapu fölé bikázott, az újonnan pá-
lyára lépett hálóőr és a bukaresti
kispad határtalan örömére.

Elfogadta a 3. ligába jutásért
kiírt osztályozó részletes sza-
bályzatát a Román Labda-
rúgó-szövetség (FRF)
sürgősségi bizottsága.

A legfontosabb döntés ennek
kapcsán, hogy a mérkőzéseket sem-
leges pályán rendezik, és a há-
romcsapatos csoportok valamennyi
tagja egyszer számít házigazdának,
ennek pedig akár fontos szerepe is
lehet a továbbjutás szempontjából.

Már korábban döntés született
arról, hogy a csoportmásodikok kö-
zötti sorrendet, amennyiben marad
szabad hely a 3. ligában, milyen kri-
tériumok alapján állítják fel, most a
csoportbeli sorrendről döntöttek. A
pontszám után az egymás elleni
gólkülönbség dönt, vagy a több,
egymás ellen szerzett gól. Ha ez
nem elég, akkor az idegenben szer-
zett gólok számát veszik figye-
lembe (itt válik fontossá, hogy ki a
házigazda és ki a vendég, noha a
meccseket – mint mondtuk – sem-
leges pályán játsszák). Hármas holt-
verseny esetén a gólkülönbség és a
több rúgott gól dönt. Végül a hete-
dik kritérium a büntetőrúgások
eredménye. Ha ugyanis egy mérkő-
zés döntetlenre végződik, a csapa-
tok tizenegyes-párbajoznak, ennek

a kimenetelét pedig akkor veszik
majd figyelembe, ha másként nem
lehet a sorrendet eldönteni. Ezeken
a találkozókon is öt cserét engedé-
lyeznek.

Kitűzték a meccsnapokat is: az
összecsapásokat augusztus 1-jén,
5-én és 9-én játsszák, valamennyit
17.30 órai kezdettel. Maros megye
képviselője a sorsolás értelmében a
Kovászna megyei bajnokkal, a
Sepsi OSK II-vel kezd, idegenben
számító meccsen, 5-én szabadna-
pos, míg 9-én Szeben megye baj-
noka az ellenfele, otthoninak
elkönyvelt találkozón. 

Miután a megyei egyesületnek
július 20-áig meg kell neveznie a
megyei bajnokot, és a sportolással
kapcsolatos szabályok enyhítésére
aligha számíthatunk, már nemigen
van idő a pályán eldönteni Maros
megye képviselőjét, így vélhetően a
Nyárádtői Unirea vesz részt az osz-
tályozón.

A mérkőzések helyszínét egye-
lőre nem jelölték ki, de mindenkép-
pen csak olyan zárt stadion jöhet
szóba, amelyben maradéktalanul
teljesíthetők az egészségügyi szabá-
lyok, ahogyan azokat az 1. ligában
is megkövetelik. Így például a mér-
kőzéseken csak negatív Covid-
teszttel rendelkező játékosok és
stábtagok vehetnek részt.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Románia-kupa, elődöntő, visszavágó: Jászvásári CSM Politehnica –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-3 (0-1)
Jászvásár, Emil Alexandrescu-stadion, nézők nélkül. Vezette: Florin Andrei (Ma-
rosvásárhely) – Valentin Avram (Bukarest), Daniel Hulubei (Vaslui). Tartalék: Bog-
dan Dumitrescu (Bukarest). Ellenőrök: Marian Dorobanțu (Buzău), Aurel Ionescu
(Bukarest).
Gólszerzők: Fülöp István (20.), Achahbar (50.), Karanović (86.).
Sárga lap: Fülöp István (29.).
Jászvásár: Axinte – Onea, Bourama, Klimavicius (60. Mihalache), F. Cristea, Po-
padiuc (68. Horșia), Assulin (46. Platini), Longher (60. Passaglia), Chacana (61.
Agape), Omoh, Zaharie.
Sepsi OSK: Fejér – Dimitrov, Tincu, Celea, Csiszér (68. Fl. Ștefan), Kovács,
Vașvari (46. Deaconu), Carnat, Fülöp István (46. Achahbar), Carnat, Diaz (32. Ka-
ranović), Fülöp Loránd (68. Ștefănescu).

Bálint Zsombor
Farczádi Attila

A tabella
1. UTA 1 0 0 1 3-4 25
2. Turnu Măgurele 2 1 1 0 4-3 24
3. Mioveni 1 0 1 0 0-0 21
4. Rapid 2 0 2 0 0-0 21
5. FC Argeș 1 0 1 0 0- 20
6. Petrolul 1 0 1 0 0-0 20

Eredményjelző
Labdarúgó-Románia-kupa, elődöntő, visszavágó mérkőzések:
* Bukaresti FCSB – Bukaresti Dinamo 1-0, továbbjutott a FCSB kettős győzelem-
mel, 4-0-s összesítéssel – a Dinamo az első mérkőzésen óvást nyújtott be eltiltott
játékos szerepeltetése miatt
* Jászvásári CSM Politehnica – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-3, továbbjutott a
Sepsi OSK kettős győzelemmel, 8-1-es összesítéssel
Labdarúgó 1. liga, rájátszás:
* felsőház, 7. forduló: FC Botoșani – Gyurgyevói Astra 0-0;
* alsóház, 8. forduló: Chindia Târgoviște – Nagyszebeni Hermannstadt 0-1, FC Vo-
luntari – Konstancai Viitorul 0-0; 9. forduló: Konstancai Viitorul – Academica Clin-
ceni 5-0, Nagyszebeni Hermannstadt – FC Voluntari 2-1.

Eredményjelző
Labdarúgó 2. ligás rájátszás, 1. forduló: CS Mioveni – Bukaresti Rapid 0-0, Tur-
ris Turnu Măgurele – Campionii FC Argeș Pitești 0-0; 2. forduló: Aradi UTA –
Turris Turnu Măgurele 3-4, Petrolul Ploiești – Bukaresti Rapid 0-0.

1144.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor
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Fotó: Telekom Sport

Fotó: Pro Sport

A bajnokság állása
Felsőház

1. Craiova 6 5 0 1 12-10 38
2. CFR 6 3 2 1 9-6 37
3. Astra 7 2 3 2 8-8 30
4. Botoșani 7 1 3 3 6-8 29
5. FCSB 6 1 3 2 11-10 28
6. Medgyes 6 0 3 3 4-8 25

Alsóház
1. Viitorul 9 5 3 1 19-9 38
2. Voluntari 9 5 3 1 11-4 28
3. Nagyszeben 8 4 2 2 10-10 27
4. Clinceni 9 5 0 4 8-14 26
5. Sepsi OSK 8 1 4 3 11-13 24
6. Jászvásár 8 3 1 4 10-9 21
7. Dinamo 6 1 0 5 4-8 20
8. Târgoviște 7 1 1 5 3-9 17

Egy dühöngő kapus, két piros lap,
három kihagyott büntető

Kupadöntőben a Sepsi OSK

Három hét az osztályozóig



Budai II Lászlóra, Buzánszky Jenőre, Ko-
csis Sándorra, valamint az 1954-es svájci lab-
darúgó-világbajnokság berni döntőjére
emlékezett csütörtökön az Aranycsapat Tes-
tület.

A testület elnöke, idősebb Lomnici Zoltán
emlékeztetett: a klasszikus Aranycsapat leg-
tovább élt tagja, Buzánszky Jenő kérte, hogy
szervezett formában oldják meg és koordinál-
ják az emlékük ápolását. „Hat évvel ezelőtt,
július 15-én jelentettük be, hogy megkezdjük
a tevékenységet. A megemlékezések Bu-
zánszky Jenő 90. születésnapján kezdődtek
volna meg, de ő 2015. január 11-én meghalt.
Végül 2017. április 1-jén, Puskás Ferenc szü-
letésnapjának apropóján hirdettük meg azt az
emlékévet, amelynek még a mostani esemény
is az egyik része volt” – mondta. Hozzátette:
megkeresés érkezett hozzájuk, hogy támo-
gassák azt a kezdeményezést, amely szerint
a legismertebb magyar labdarúgó, Puskás Fe-
renc mellett az Aranycsapat is kerüljön be a
Hungarikumok közé.

A testület alelnöke, Bajkai István kiemelte:
szerinte július az Aranycsapat szempontjá-
ból szomorú hónap. „1983. július 2-án hunyt
el Budai László, akit a sportsajtó Budai II
néven említett, és jobbszélsőként volt az
Aranycsapat erőssége” – mondta, majd em-
lékeztetett, hogy a játékos – társaihoz hason-
lóan – óriási életművet hagyott maga után.

Játszott a helsinki olimpián, amelyen 1952-
ben aranyérmes lett, pályára lépett 1953-ban
az évszázad mérkőzésén, amikor a magyarok
6:3-ra legyőzték a házigazda angolokat a
Wembley-ben, Magyarországon pedig a Fe-
rencváros és a Kispest játékosaként ötször
volt bajnok.

Kiemelte: az Aranycsapat egyik sajátos-
sága volt, hogy minden poszton világnagyság

játszott, az akkori kor egyik, ha nem a leg-
jobb labdarúgója szerepelt benne. „Emellett
pedig csapatként tudtak összedolgozni, ami a
sikerük másik titka volt. Utóbbi üzenete ráa-
dásul a mai világban is, annak 
bármely területén példaértékkel bír” – emelte
ki.

Bajkai István ezután Kocsis Sándorra em-
lékezett, aki 1979. július 22-én hunyt el. „Itt-

hon mindenki csak Kockának hívta, akinek
fantasztikus gólérzékenységéről mindent el-
mond, hogy még Puskás Ferencet is felül-
múlta a válogatott meccsein szerzett több
mint egygólos átlaggal, míg az 1954-es vb-n
öt meccsen szerzett 11 góllal lett gólkirály, a
2,2-es gólátlaga pedig azóta is rekord a vb-k
történetében” – mondta.

Végezetül megemlékezett a 66 évvel ez-
előtt Svájcban történtekről is, mindenekelőtt
a június 30-án lejátszott Magyarország –
Uruguay elődöntőről. „A szakma és a közvé-
lemény még nagyobb mérkőzésnek és győ-
zelemnek élte meg a 4:2-es magyar sikert,
mint a londoni 6:3-as diadalt. Uruguay a ma-
gyarok mellett a vb másik abszolút esélyesé-
nek számított. Az erőviszonyok ismere-
tében a magyarok az elődöntőben vívták 
meg a döntőt” – nyilatkozta. Majd kitért a jú-
lius 4-én lejátszott berni döntőre is, amely-
ben a magyarok 3:2-re kikaptak a nyu-
gatnémetektől. „Hiába volt a magyaroké a vb
legjobb csapata, nem tudták megnyerni a
döntőt, így a vb-t sem. Mi viszont mégis
Aranycsapatként emlékezünk rájuk, és tisz-
teljük őket. A német sajtóban azóta is berni
csodaként emlegetik a csatát, hiszen csoda
kellett a magyarok legyőzéséhez. A vereség
egyik oka lehet, hogy az Uruguay elleni fé-
nyes győzelem kihatással volt a vb-döntőre,
hiszen ott minden erejét kiadta a csapat” –
emelte ki.
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Az Aranycsapat három játékosára és az 1954-es berni vb-döntőre emlékeztek

Teljesnek tartja a pályafutását Juhász Ro-
land 95-szörös magyar válogatott labdarúgó,
aki a MOL Fehérvár FC – Ferencváros mér-
kőzésen lépett utoljára pályára. A futballista
a Fradinak lőtt győztes góllal köszönt el kö-
zönségétől, a találat pedig szépen bekeretezi
a pályafutását, amely ugyancsak egy FTC-
nek lőtt góllal indult.

A székesfehérváriak 36 esztendős védője
az M4 Sportnak adott interjújában elmondta,
a nemzeti csapattól való elköszönéséhez ha-
sonlóan „nehéz volt a búcsú”. „Egy darabig
nem éreztem, az mennyire megviselt lelkileg,
de akkor legalább másnap még mentem ed-
zésre, az aktív futball jelen maradt, most vi-
szont utoljára léptem pályára mint profi
labdarúgó” – jelentette ki Juhász, aki hazai
közönség előtt akart búcsúzni, így csapata
utolsó, szombati zalaegerszegi mérkőzésén
már nem lépett pályára.
Ennél lejjebb nem akarta adni

A lezárással kapcsolatban voltak a fejében
szép forgatókönyvek, illetve szeretett volna
aranyéremmel búcsúzni, ez azonban nem si-
került, mert az újrakezdés után hullámzó volt
csapata teljesítménye. Kiemelte, így picit ne-
hezebb a befejezés, de a 2019-es Magyar
Kupa-finálé után meghozott elhatározása
nem változott.

„Jó lett volna mondjuk egy MTK elleni,
május 20-ai győztes kupadöntő után abba-
hagyni, de most annak is örülnöm kellett,
hogy nézők előtt, a pályán köszönhettem el,
és nem úgy, hogy a Puskás Akadémia ellen a
szünetben lecseréltek” – utalt Juhász első ma-
gyarországi profi klubjára és arra, hogy napra

pontosan 20 esztendővel korábban, 2000.
május 20-án mutatkozott be az élvonalban.

Elmondta, a visszavonulása időpontjának
meghatározásában fontos volt, hogy komo-
lyabb maradandó sérülés nélkül szerette
volna lezárni pályafutását úgy, hogy az utolsó
edzésig mindent meg tudjon csinálni, ahogy
szeretné. „Lett volna lehetőségem más együt-
tesekben folytatni, de mindig olyan csapatban
játszottam, amely komoly célokért küzdött,
ennél lejjebb pedig nem szerettem volna
adni” – hangsúlyozta a fehérváriak csapatka-
pitánya.

Kiemelte, pozíciójából adódóan azt nem
teheti meg, hogy 10-20 percekre beszálljon,
mert egy védelem akkor jó, ha állandó össze-
állításban szerepel, azt pedig nem szerette
volna, hogy a padon ücsörögjön, vagy egy fi-
ataltól vegye el a helyet. A mai napig úgy
gondolja, jó döntést hozott, és köszönettel
tartozik a fehérváriaknak, hogy úgy búcsúz-
hatott, ahogyan szeretett volna. „Amikor ha-
zaszerződtem, a Fehérvár kiállt mellettem, és
első, négy hónapos szerződésem ideje alatt a
körülmények meggyőztek arról, maradnom
kell. A mai napig a legjobb döntésnek tartom,
egy percig sem bántam meg, hogy hazajöt-
tem” – mondta Juhász Roland. Szerinte a
szurkolók az elején kicsit nehezen fogadták
el, mert attól tartottak, hogy csak levezetni
tért haza, de reméli, ezt sikerült megcáfolnia.
Amikor azt hitte, a kevesebb is elég,
kapott is egy „pofont”

„Ugyan a mostani idényben már kisebb-
nagyobb sérülések hátráltattak, a célokat,
amiket ideigazolásomkor kitűztem, megva-

lósítottam. Szerettem volna ismét magyar
bajnok és Magyar Kupa-győztes lenni, illetve
itthoni csapattal nemzetközi kupában szere-
pelni. Megküzdöttem azért, hogy elismerje-
nek” – emelte ki a hátvéd.

Kifejtette, sikereiben a hozzáállásának
nagy szerepe volt, már fiatalkorában igyeke-
zett tanulni a körülötte lévők rossz példájá-
ból, hibáiból. Megjegyezte, volt fél év,
amikor azt hitte, a kevesebb is elég, de akkor
„kapott egy pofont”, utána pedig belátta, az
utolsó mérkőzésig bele kell adni apait-anyait,
különben az ember nagyon gyorsan le tudja
rombolni, amit egy pályafutás során felépí-
tett. A Fehérvár csapatkapitányaként örült, ha
egy fiatal vevő volt a véleményére, meglátá-
saira, mert tudja, neki mennyit jelentett, 
amikor ifjoncként az MTK-ban akkori példa-
képe, Illés Béla vagy Halmai Gábor, esetleg
Pisont István megdicsérte akár mérkőzés köz-
ben is.

Pályafutására visszatekintve azt mondta,
teljesnek érzi a karrierjét, és bár elképzelhető,
hogy a belga Anderlechtből – amelyben 2005
és 2013 között szerepelt – „lehetett volna egy
lépcső felfelé”, valamiért végül így alakult az
élete. „A sérülések elkerültek, nyertem hét
bajnoki címet, szereztem számos egyéb első-
séget, szerepeltem Európa-bajnokságon – ha
kisgyerekként ezt felvázolják nekem, aláír-
tam volna” – fogalmazott Juhász Roland, aki
szerencsés embernek gondolja magát amiatt,
hogy majdnem 37 éves koráig azt csinálhatta,
amit szeret.

A Fehérvárnál töltött évei kapcsán Marko
Nikolic vezetőedzőnek és a nyáron a magyar
együttest elhagyó Vinícius Paulónak mondott
köszönetet: előbbi irányításával meg tudott

újulni, és az Európa-liga csoportkörébe jutott
együttesben 35 éves kora után is közel ötven
mérkőzést tudott játszani egy szezonon belül,
míg utóbbit remek embernek és játékosnak
tartja, akivel „mindig számíthattak egy-
másra”.

„Fiatalon is céltudatos voltam, minél előbb
próbáltam megvalósítani, amit kitűztem
magam elé. Első NB I-es gólomat épp a Fe-
rencváros ellen szereztem, örülök, hogy győ-
zelemmel és góllal tudtam búcsúzni a
csapattársaktól, szurkolóktól” – mondta a
védő, akinek az edzőtáborok egyáltalán nem
fognak hiányozni, az öltözői légkör viszont
annál inkább.

Válogatott? Jókor vonult vissza
A jövővel kapcsolatban azt nyilatkozta, bár

korábban kizárta, hogy edző legyen, most
már nem veti el ennek a lehetőségét sem, és
noha szó volt arról, hogy a fehérváriak stáb-
jában helyezkedik el, még nincs aláírt szer-
ződése, ugyanis mostanáig csak a sikeres
zárásra szeretett volna koncentrálni.

Az esetleges 100. válogatott fellépésével
kapcsolatban sokan kérdezték, de nem bánta
meg, hogy a 2016-os Európa-bajnokság után
visszavonult a nemzeti csapattól. „Harminc-
három évesen annyit adott az az Eb nekem, a
22 csapattársamnak és a stábnak, hogy amiatt
minden buszozás, repülés, fájdalom és sérü-
lés megérte. Nem gondoltuk volna, hogy ek-
kora szeretet veszi majd körül a csapatot, ezt
szeretném majd a jövőben nézőként is átélni”
– fogalmazott Juhász, aki az interjú végén el-
érzékenyülve beszélt arról, mennyire boldog,
hogy családjára és gyermekeire mindig tá-
maszkodhatott.

Elbúcsúzott Juhász Roland

Puskás Ferenc, Hidegkuti Nándor és Kocsis Sándor az 1954-es világbajnokság berni döntőjében
Fotó: MTI Külföldi Képszolgálat

Juhász Roland 11-esből gólt lő, szemben Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordu-
lójában játszott MOL Fehérvár FC – Ferencvárosi TC mérkőzésen a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2020. június 
23-án  Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Juhász Roland 95-szörös magyar válogatott labdarúgó, a MOL Fehérvár FC játékosa szól a szurkolókhoz a Ferencváros
elleni összecsapás kezdete előtt  Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd



A Renault Forma–1-es csa-
pata szerdán bejelentette:
Fernando Alonso a következő
idényben velük tér vissza a
Forma–1-be. A 2021-től a
McLarenhez való távozását
már májusban bejelentő Da-
niel Ricciardo helyét veszi a
csapatnál, Esteban Ocon csa-
pattársaként.

A franciák közleménye bátor és a
jövő szempontjából nagy jelentőség-
gel bíró döntésként számolt be a
márka és a versenyző közötti megál-
lapodásról, amelynek időtartamáról
nem tettek említést. Feltételezhetően
két szezonra írhatott alá.

„Fernando Alonso szerződtetése
az F1 iránti elköteleződésünk jele,
célunk visszatérni a mezőny élére.
Jelenléte a csapatunkban félelme-
tes érték sportszempontból, de a
márka szempontjából is, amelyhez
nagyban kötődik. Szoros kapocs

köti össze őt, a csapatot és a szur-
kolókat, ami magától értetődővé
tette a választást” – nyilatkozta
Cyril Abiteboul csapatfőnök. 

Alonso a Renault-nak köszön-
heti legsikeresebb F1-es időszakát.
Első teljes renault-s évében minden
idők legfiatalabb futamgyőztese
lett, 2005-ben minden idők legfia-
talabb világbajnoka, 2006-ban
pedig a legifjabb címvédő. Alonso
2007-re a McLarenhez szerződött,
ám az ottani háborúskodás után
másodszor is a Renault-nál kötött
ki. 2008-ban és 2009-ben már ke-
vésbé voltak sikeresek az időköz-
ben „lepusztult” gárdával, ám
előbbi évükben így is összejött
neki két futamgyőzelem. Aztán
2010-től jött a hatéves Ferrari-cik-
lus, majd a négy szezonon át tartó
második mclarenes időszak. A har-
madik világbajnoki cím viszont
nem jött össze neki.

Alonso a 2016-os gyári vissza-
térés óta a 7. versenyzője a Rena-
ult-nak, a gárda azóta minden
szezonra lecserélte legalább az
egyik versenyzőjét. A csapat most
azt reméli, hogy megtalálták a
végső megoldást.

A spanyol hazatérésként beszélt
a mostani lépéséről. „Legszebb
emlékeim a két világbajnoki cí-
memmel hozzájuk kötődnek a
Forma–1-ben – jelentette ki. –
Nagy büszkeséggel és jó érzések-
kel térek vissza ahhoz a csapathoz,
amely lehetőséget adott pályafutá-
som beindítására, és amely most
lehetőséget kínál visszatérni a leg-
magasabb szintre. A télen elért fej-
lődésük hitelt ad a 2022-re kitűzött
céljaiknak. Az istálló minden esz-
közt megragad, és mindene meg-
van ahhoz, hogy visszatérjen a
dobogóra – akárcsak én!”

Szeptember 12-én és 15-én
rendezik Marosvásárhelyen a
tereptriatlon- és tereduatlon-
Európa-bajnokságot. A két
kontinentális bajnokság zöld
utat kapott – közölte az Eu-
rópai Triatlonunió hivatalos
honlapja.

A kontinentális szövetség szerint
a román föderáció biztosította őket
afelől, hogy meg tudják szervezni

a versenyt, ahogy a honlap fogal-
maz: „a versenynaptár egyik leg-
népszerűbb helyszínén”.

Ugyanakkor figyelmeztetnek,
hogy a járvány megjósolhatatlan
alakulása miatt ajánlatos követni az
eseményeket és az esetleges utóla-
gos bejelentéseket. Mindenesetre
figyelemre méltó, hogy a bejelen-
tés még azelőtt történt, hogy Ro-
mániában egyik napról a másikra
megugrott volna az új fertőzéses
esetek száma.

A két kontinentális bajnokságot

eredetileg júniusban szerették
volna megtartani, még a szövetség
egykori elnöke, a tavaly év végén
tragikus hirtelenséggel elhunyt
Klosz Péter javaslatára. Az ő örök-
ségét próbálja továbbvinni fivére,
Klosz Viktor a versenyek megszer-
vezésével. 

A két Európa-bajnokság mellett
a hagyományos kísérőrendezvé-
nyeket, a Bözödi-tavi Szent
György-úszást, a Drakula éjszakai
úszást és futóversenyt is prog-
ramba kívánják iktatni.

Zöld utat kapott a tereptriatlon-Eb

A címvédő és hatszoros világbaj-
nok Lewis Hamilton, a Mercedes
brit versenyzője nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Stájer Nagydíjat a
spielbergi Red Bull Ringen. A 35
éves pilótának ez volt az idei első és
pályafutása 85. futamgyőzelme.
Hamilton mögött csapattársa, az
egy héttel ezelőtti Osztrák Nagydí-
jon győztes finn Valtteri Bottas vég-
zett a második, míg Max
Verstappen, a Red Bull holland ver-
senyzője a harmadik helyen.

A rajtnál Hamilton magabiztosan
tartotta meg a vezető pozíciót, mö-
götte Verstappen és Carlos Sainz
(McLaren) küzdött a második hely-
ért, miközben a két Ferrari a máso-
dik kanyarban összeütközött,
Sebastian Vettel autója pedig olyan
mértékben sérült, hogy a négyszeres
világbajnok németnek fel kellett
adnia a versenyt. Csapattársa, Char-
les Leclerc folytatni tudta a futamot,

de csak az utolsó, 19. helyen, aztán
egy körrel később ő is kiállni kény-
szerült.

A 10. körben Hamilton, Verstap-
pen, Bottas volt az első három sor-
rendje, a kerékcserék sorát pedig
Verstappen kezdte meg a 25. kör
végén. Két körrel később Hamilton,
majd a 35. körben Bottas is a boksz-
ban járt.

A hajráig az első három helyen
nem változott a sorrend, de öt körrel
a vége előtt Bottas nagy küzdelem-
ben megelőzte Verstappent, és fel-
jött a második helyre.

Hamilton sikerét semmi sem ve-
szélyeztette, Bottas viszont a máso-
dik helyével megőrizte vezető
pozícióját a világbajnoki pontver-
senyben.

A Forma–1 2020-as idénye a hét
végén a Hungaroringen, a 35. Ma-
gyar Nagydíjjal folytatódik.

Hamilton rajt-cél győzelmet
aratott a Stájer Nagydíjon

A leendő idény kapcsán több
döntést hozott a Román Kosár-
labda-szövetség igazgatótanácsa.

Pontosították a többi között a
férfi- és női bajnokság rendezésével
kapcsolatos szabályzatot. Eszerint a
női pontvadászatot – a férfiakéhoz
hasonlóan – egységes csoportban

rendezik, a legjobb nyolc csapat
pedig rájátszásban folytatja. Alsó-
házi helyosztó is lesz. Arról ugyan-
akkor már korábban határoztak,
hogy a nőknél csak akkor írják ki az
1. ligás küzdelmeket, ha legalább
hat csapat az élvonalban nevez. El-
lenkező esetben minden együttes
egyetlen, közös ligában szerepel
majd.

A bajnoki idény a férfiaknál ok-
tóber 10-én rajtol és júniusban
zárul, míg a nőknél a kezdési idő-
pont október 3., a befejezés pedig
május 15-ére várható. Igaz, az igaz-
gatótanács azt is megjegyezte, hogy
a járvány alakulása függvényében
fenntartja a jogot, hogy módosítsa
az időpontokat, de akár a rendezést
is.

A férfiaknál legfeljebb hat ide-
genlégiós lehet a keretben, az euró-
pai kupasorozatokban szereplő
csapatok nemzetközi szereplésük
idejére egy további külföldi játékost
is foglalkoztathatnak. A bajnoki
mérkőzéseken egy román játékos-

nak folyamatosan a pályán kell len-
nie. Az első két negyedre vonatko-
zóan a kötelezettség egy 23 év alatti
román játékos szerepeltetését írja
elő. A nőknél a légiósok maximális
száma öt, ebből legfeljebb három
nem európai. Két román játékosnak
kell végig a pályán lenni, ebből az
egyiknek 23 év alattinak kell lennie.

A szövetség döntött az illetékek-
ről is, és július 15-ét, szerdát jelölte
meg benevezési határidőként, a
bajnoki sorsolást pedig augusztus
24-ére (férfiak) és 25-ére (nők)
tűzte ki.

A férfi 1. ligáról, amelyben – ha
lesz ilyen – a marosvásárhelyi csapat
is indul, egyelőre nincs információ.

Bálint Zsombor

Halasztották az ifjúsági döntő tornákat
Mintegy két és fél héttel, augusztus 17-e utánra elhalasztotta a sportági szövetség
az ifjúsági bajnokságok döntő tornáit a járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt.
A pontos időpontot a sportolással kapcsolatos kormányzati döntések függvényé-
ben jelölik ki. Marosvásárhelyről három csapat jogosult a részvételre ezeken a tor-
nákon. Fiúknál U14-ben a Sportlíceum csapata, lányoknál U13-ban a Gladius, míg
U15-ben a CSM indulhat.

Szabadtéri közgyűlés
A rendkívüli helyzetre való tekintettel szabadtéren, a védőmaszkviselési és a tá-
volságtartási kötelezettség betartásával rendezik meg ma a Román Kosárlabda-
szövetség évi közgyűlését. A tavaszról mára átütemezett tanácskozás helyszínéül
a szövetség székháza melletti kertet jelölték ki. A közgyűlésen két marosvásárhelyi
klubra vonatkozó döntést is meghoznak. Egyrészt megszűnik az időközben csődbe
ment Maros KK tagsága, másrészt végleges taggá válik (miután eddig csak ideig-
lenes jelleggel volt az) a Marosvásárhelyi CSM.

Fotó: Nagy Tibor

Eredményjelző
Forma–1-es Stájer Nagydíj:
* érkezési sorrend: 1. Lewis Hamilton (Mercedes), 2. Valtteri Bottas (Mercedes)
+13.719 mp, 3. Max Verstappen (Red Bull Racing) +33.698 mp, 4. Alexander Albon
(Red Bull Racing) +44.400 mp, 5. Lando Norris (McLaren) +61.470 mp, 6. Sergio
Perez (Racing Point) +62.387 mp, 7. Lance Stroll (Racing Point) +62.453 mp, 8. Da-
niel Ricciardo (Renault) +62.591 mp, 9. Carlos Sainz (McLaren) 1 kör hátrány, 10.
Daniil Kvyat (AlphaTauri) 1 kör hátrány, 11. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) 1
kör hátrány, 12. Kevin Magnussen (Haas F1 Team) 1 kör hátrány, 13. Romain Gros-
jean (Haas F1 Team) 1 kör hátrány, 14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) 1
kör hátrány, 15. Pierre Gasly (AlphaTauri) 1 kör hátrány, 16. George Russell (Willi-
ams) 2 kör hátrány, 17. Nicholas Latifi (Williams) 2 kör hátrány.
* nem fejezték be a versenyt: Esteban Ocon (Renault), Charles Leclerc (Ferrari),
Sebastian Vettel (Ferrari).
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Fotó: Reuter

Egységes csoportban a női bajnokság is

Fernando Alonso a Renault-val visszatér a Forma–1-be

Bálint Zsombor



Szombaton díjazta a Fókusz
Öko Központ azokat a csapa-
tokat, amelyek részt vettek a
legújabb programjában egy
európai jövőváltoztatási pro-
jekt keretében. A kihívás
azonban folytatódik, az év vé-
géig tart a pontgyűjtés.

A járvány miatt áprilisban elma-
radt a Fókusz Öko Központ (FÖK)
Só útja idei, 13. alkalommal terve-
zett évadnyitó rendezvénye, ezért a
hétvégére a zöld útra hívta az érdek-
lődőket a marosvásárhelyi szerve-
zet. Ezúttal nem szerveztek
csoportokat, az érdeklődők maguk
utaztak ki Mikházára, ahonnan gya-
logosan tették meg a távot Jobbágy-
falváig, a projektben partner Tündér
Ilona vendégházig. Ezáltal is remé-
lik, hogy egyre többen választják a
turizmusnak ezt a fajtáját, mert egé-
szen más egy dombtetőről szem-
lélni a vidéket, mint autóval
elsuhanni a völgyön, és nem látni
belőle semmit – mondta el a csatla-
kozóknak dr. Hajdu Zoltán, a FÖK
elnöke.

Megváltoztatni a jövőt
A vásárhelyi környezetvédelmi

egyesület az Európai Klímaszövet-
ség partnereként egy újabb projek-
tet népszerűsít Romániában. A mai
klímaváltozás közepette az a nagy
kérdés, hogy mit tehet a jelenség
ellen az egyén. A választ egy új, te-
lefonos alkalmazáson futó prog-
ramból is megtudhatja az
érdeklődő, de a legfőbb üzenet az,
hogy egymaga az egyén elveszett-
nek érzi magát, bármit is tesz, de ha
közösségben tevékenykedik egy cél
érdekében, arra előbb-utóbb felfi-
gyelnek, és az eredmények is kima-
gaslóak lesznek. A Változtasd meg
a jövőt (Change the future) nevű,
több nyelven futó új telefonos alkal-
mazásra sokan „ráharaptak” Euró-
pában. Huszonnégy típusú,
könnyen végrehajtható akcióban
lehet részt venni, például energiata-
karékosra cseréljük az otthoni vil-
lanyégőket, nem vásárolunk
műanyagot, helyi termékeket fo-
gyasztunk, mellőzzük az autót, és
inkább kerékpárt használunk a
rövid távok megtételére, de vannak
bonyolultabb feladatok is, például
baráti társaságunkkal részt veszünk

a kerékpáros infrastruktúra kialakí-
tásában, vagy javítópontot hozunk
létre, ahol elromlott tárgyakat javí-
tunk meg másoknak.

A FÖK-nek volt egy francia ön-
kéntese, aki Marosvásárhelyen ma-
radt, ő a program keretében egy
hónapig tartó kihívást fogalmazott
meg a városlakókanak. A júniusi ki-
hívás a múlt héten zárult, a beneve-
zett csapatoknak egy hónapon át
kellett jövőváltoztató pontokat
gyűjteniük. Ez önkéntes vállalás,
becsületbeli beismerés alapján mű-
ködik, és nem verseny, nem a pont-
gyűjtés a lényege, hanem a
részvétel és a program további foly-
tatása. Szombaton így a kihívásban
részt vevő csapatokat is díjazták,
oklevelet, levelezőlapot, csészét, ri-
bizliszörpöt és sajtot tartalmazó
szatyrokat vehettek át. Ezek a csa-
patok kerékpárra váltottak, organi-
kus termékeket vásároltak,
kertészkedtek, ezáltal bizonyították,
hogy elkötelezték magukat egy
jobb életre. Ugyanakkor akik szom-
baton a Só útján is végiggyalogol-
tak, vállalták, hogy beiratkoznak a
programba, és jövőváltoztató pon-
tokat gyűjtenek.

Egyre több embert szólít meg
A FÖK által népszerűsített prog-

ram nem egy verseny; arra bátorí-
totta a vásárhelyieket, hogy
csapatokat alakítsanak és válassza-
nak hozzájuk közel álló tevékeny-
ségeket, amelyekkel jobbá tehetik a
maguk életét is. A program jelszava
Élni egyszerűen jó, azaz az életben
nem a mennyiségi felhalmozás,
hanem a minőségi változás a fontos,
és erre serkentik az embereket. Eu-
rópában 1700 település nevezett be
a programba, köztük nagyvárosok
is, míg a júniusi kihívásra Marosvá-
sárhelyről tizenkét csapat jelentke-
zett, amely egy hónap alatt a
különböző tevékenységek révén
10.668 pontot szerzett, és ezzel pil-
lanatnyilag Európa listavezetője. Ez
azt jelenti, hogy egyre többen ér-
deklődnek ezen kérdések iránt, és
egyre több fiatal is, amit a politiku-
soknak is figyelembe kellene ven-
niük – tudtuk meg dr. Hajdu
Zoltántól. 

A pontgyűjtés az év végéig tart,
várják a kihívást szerető csapatok
jelentkezését a programba, de jó
megvalósítási ötleteket is szívesen
fogadnak és díjaznak. Olyan érték-
rendszert kell megalkotni, amely
mindenki számára elfogadható,
mint a természetközeli és közösségi
életmód, fogyasztási szokásaink,
energiafogyasztásunk megváltozta-
tása, hiszen a fogyasztói szokásaink
fogságában élve rájövünk, hogy a
fogyasztás, a termékfelhalmozás
nem tesz boldoggá, inkább zsákut-
cába vezet, frusztráltabbá tesz. Eu-
rópában egyre több ember vallja az
új értékrendet, egyre többek életfel-
fogásává válik az új életmód, még
ha ez jelenleg nem is mutatkozik ér-
tékállónak.

Romániában olyan nagyvárosok

is beneveztek a programba, mint
Bukarest, Jászvásár, de vannak szé-
kelyföldi települések is; megyénk-
ből a mezőnyben ott van
Nyárádgálfalva, amely a tavaly Klí-
masztár díjat is nyert. Az érdekel-
teknek a FÖK-nél kell
jelentkezniük (weboldalon vagy Fa-
cebookon) és a change-the-
future.eu oldalon kell
bejelentkezniük a jövőváltoztatást
célzó pontgyűjtésbe.
Nem a pontszerzés a lényeg

A marosvásárhelyi csapatok
közül a Roller lett a júniusi kihívás
abszolút győztese. A háromfős csa-
ládi csapat egyik fő jellemzője,
hogy rollerrel közlekedik évek óta
– mondta el lapunknak Klósz-Deák
Katalin. Amikor kisfiuk annyira
cseperedett, rollert kezdett hasz-
nálni, s vele együtt a szülők is.
Azóta is legtöbbször ezt használják
az iskoláig, munkahelyig, még ha
néha furán néznek is rájuk az em-
berek. A mai viszonyok között ez
egy hatékony és egészséges városi
közlekedési eszköz, és ezáltal a kis
család hozzájárul egy szebb jövő,
egészséges élet biztosításához – véli
az anyuka, aki szerint a részvétel a
fontos, megmutatni, hogy ők is
tesznek a környezetért és a közös-
ségért.

Ugyancsak a részvételt és nem a
pontszerzést tartja lényegesnek a
máréfalvi Pál Levente, aki családjá-
val és szűk rokoni körrel nevezett
be a kihívásra. A Ribizli csapat tag-
jai ribizliből készítenek lekvárt és
szörpöt, ezt árusítják otthon és vá-
sárokban, de amúgy szinte teljesen
önellátó módon élnek, maguk ter-
melnek meg szinte mindent a ház
körül és a gyümölcsösben – mesélte
el az udvarhelyszéki fiatal gazda.

Díjazták a júniusi kihívás résztvevőit is Fotó: Gligor Róbert László

Szombaton az érdeklődők ismét bejárhatták a Só útja egy szakaszát Fotó: dr. Hajdu Zoltán

Gligor Róbert László
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A koronavírus-járvány árnyékában
emlékeztek a 25 évvel ezelőtt történt

srebrenicai mészárlásra

Pótolták az elmaradt gyaloglást is
Zárult a júniusi kihívás

A koronavírus-járvány rá-
nyomta a bélyegét az erede-
tileg nagyszabásúnak szánt
megemlékezésre, amelyet a
srebrenicai mészárlás 25. év-
fordulóján szerveztek szom-
baton a kelet-boszniai
városban.

A korábbi évekhez képest jóval
kevesebben vettek részt rajta. A
szervezők ugyanis előzetesen arra
kérték a polgárokat, hogy tartsák
be a járványügyi előírásokat, és ne
vegyenek részt nagy számban a
megemlékezésen. Felhívták a fi-
gyelmet arra, hogy a Srebrenica
melletti Potocariban létesített em-
lékparkot és temetőt bármely más
napon felkereshetik, hogy leróják a
kegyeletüket az áldozatok előtt. A
járvány miatt az idén nem voltak
szervezett utazások busszal Poto-
cariba, és a külföldi vezetők is csak
videóüzenettel rótták le kegyeletü-
ket, külföldi delegációk és diplo-
maták sem voltak jelen.

A megemlékezés keretében ki-
lenc újonnan azonosított áldozatot
temettek el, és ezzel 6652-re nőtt

az ott eltemetett áldozatok száma.
A kelet-boszniai Srebrenica az

1992-1995-ös boszniai háború ide-
jén az ENSZ védelme alatt állt. A
boszniai szerb csapatok 1995. jú-
lius 11-én elfoglalták a várost, és a
holland ENSZ-békefenntartók tét-
lensége mellett mintegy nyolcezer
muzulmán férfit és fiút elhurcoltak,
majd a következő napokban lemé-
szároltak. A vérengzést, melyet a
második világháború óta Európá-
ban elkövetett legszörnyűbb mé-
szárlásnak tartanak, a hágai
Nemzetközi Törvényszék több, há-
borús bűnösök ellen folytatott per-
ben népirtásnak minősített.

A fő felelősként megnevezett
Ratko Mladic hadseregparancsnok
és Radovan Karadzic akkori bosz-
niai szerb elnök évekig bujkált, de
végül Szerbiában elfogták őket, és
kiadták Hágának. Előbbit 40 év le-
töltendő börtönbüntetésre, utóbbit
pedig életfogytig tartó szabadság-
vesztésre ítélte a nemzetközi jogi
testület.

Ratko Mladic fellebbezett az íté-
let ellen, fellebbviteli eljárását

többször elhalasztották az elítélt
egészségi állapotának romlása, ké-
sőbb pedig a koronavírus-járvány
miatt. Eredetileg még az idei évben
ítéletet hirdettek volna, a járvány
miatt azonban várhatóan erre csak
jövőre kerül sor.

A Srebrenicában történtekért a
legtöbb ítéletet a boszniai bírósá-
gok mondtak ki, 25 embert ítéltek
el, míg Hágában 14 egykori szerb
katonai vezetőt és politikust talál-
tak bűnösnek, Szerbiában öt, Hor-
vátországban pedig két ítélet
született a srebrenicai mészárlás
ügyében.

Az áldozatok felkutatása máig
folyik, újabb és újabb tömegsírokat
fedeznek fel, és a maradványokból
DNS-vizsgálattal azonosítják a ha-
lottakat. A hivatalos szerb álláspont
szerint szörnyű bűncselekmények
történtek Srebrenicában, de a gyil-
kosságokat nem lehet népirtásnak
minősíteni. Bosznia-Hercegovina
többségében bosnyákok és horvá-
tok lakta része, a Bosznia-hercego-
vinai Föderáció gyásznappá
nyilvánította július 11-ét. (MTI)

Áder tájékoztatta az EB elnökét is
a Tisza- és Szamos-szennyezésről

Áder János magyar köztársa-
sági elnök levélben hívta fel
az Európai Bizottság elnöké-
nek figyelmét a Tiszán és a
Szamoson át Magyarországra
érkező nagy mennyiségű hul-
ladék problémájára.

Az államfő levelében – amely
szombaton került fel a Köztársasági
Elnöki Hivatal honlapjára – emlé-
keztette Ursula von der Leyent, ko-
rábban azt kérte Volodimir
Zelenszkij ukrán, valamint Klaus
Iohannis román elnöktől, hogy ves-
sék latba befolyásukat a szennyezés
megállítása érdekében.

Áder János ezúttal is hangsú-
lyozta, a korábbi ígéretek ellenére
az elmúlt időszak áradásai ismét
nagy mennyiségű hulladékot sodor-
tak át Magyarországra. Ez jelenleg
járványügyi szempontból is veszé-
lyes, emellett mind a halászatot,
mind a turizmust akadályozza, és az
élővilágra is súlyos hatással van. Az
államfő ismét megjegyezte, hogy a
magyar kormány többször kérte
már a szomszédos országok hatósá-
gainak segítségét, de ezt az együtt-
működés hangoztatásán túl kevés
érdemi intézkedés és még kevesebb
javulás követte.

A szennyezés legfőbb oka, hogy

a lakosság a folyók árterébe rakja le
a hulladékát – jelezte Áder János.

A köztársasági elnök felidézte,
hogy a Tiszán idén már több mint
háromezer köbméternyi szilárd hul-
ladék érkezett, június 13. óta a fo-
lyóból 938 köbméter vegyes
uszadékot szedtek ki, míg a Sza-
mosból további 846 köbmétert, a
hulladékmentesítést már a gépek
sem bírják.

Áder János megismételte, kiáb-
rándítónak tartja, hogy a Tisza hul-
ladékkal szennyezése a sokszori
fogadkozás ellenére sem hagyott
alább, így az már tartós fenyegetést
jelent a folyó törékeny ökosziszté-
májára. „Ennek a visszatérő problé-
mának a megoldása nem tűr további
halasztást” – hangsúlyozta.

Az államfő az Európai Bizottság
elnökének azt írta, tudja, mennyire
elkötelezett a környezetvédelem
ügye mellett, ezért bízik abban,
hogy ez az ügy felkelti az érdeklő-
dését. Emellett reményét fejezte ki,
hogy az idén őszre javasolt
brüsszeli találkozójukon személye-
sen is lesz lehetőségük áttekinteni az
Európai Unió környezeti fenntartha-
tósági tevékenységét, a „Green
Deal” legfontosabb elemeit. (MTI)



ADÁSVÉTEL

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-
107. (sz-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0751-377-701.
(8025)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(8025)

LAKÁS

KIADÓK szobák Tusnádfürdőn 80
lejtől. Tel: 0757-381-991. 
Tusnadfurdo.ro. (mp-I)

MINDENFÉLE

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

MEGEMLÉKEZÉS

„Csillag volt, mert szívéből
szeretett, s mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett. Elment
tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott
marad.”
Fájó szívvel emlékezünk július
13-án SZÁNTÓ JUDITRA szül.
Karácsonyi halálának 22.
évfordulóján. Szerettei. (p-I)

Már egy éve, 2019. július 11-én
távozott el a földi életből – de
nem a szívünkből, emlé-
kezetünkből – a szeretett
édesanya, nagymama, déd-
mama, anyós, anyatárs, jó
barátnő, szomszéd, SZABÓ
ILONA. Szomorú szívvel
gondol rá két fia, hat unokája,
három dédunokája, menyei és
mindenki más, aki ismerte. 
Hiányzol, nagyon hiányzol,
nyugodjál békében! 
Szeretteid. (8036)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és végtelen
szomorúsággal tudatjuk, hogy a
drága édesanya, testvér, nagy-
mama, dédmama, jó szomszéd,

SZÉKELY AMÁLIA
szül. DOBAI AMÁLIA

87 éves korában rövid szenvedés
után elhunyt. Temetése július 13-
án, hétfőn 12 órakor lesz a ma-
rosszentkirályi katolikus
temetőben. Nyugalma legyen
csendes, emlékét örökké szí-
vünkben őrizzük. 

A gyászoló család. (-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

A KOVÁCS PÉKSÉG NŐI és FÉRFI MUNKAERŐT alkalmaz a marosszentgyörgyi péküzembe. Tapasz-
talat nem szükséges. Ajánlatunk: vonzó bérezés, 8 órás munkaidő, ételjegyek, utazási költségek megtérítése.
Jelentkezni a 0744-403-114-es telefonszámon. (64875-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe.
Telefon 0756-128-310 vagy 0756-128-313. (64849-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Bánatosan, szomorú szívvel, de
szép emlékekkel gondolunk
BARABÁS MARGITRA született Vári
Margit, aki mindig mosolygó, jó
feleség és anya volt, s aki búcsú
nélkül, hirtelen távozott közülünk
már egy éve, 2019. július 12-én.
Emlékeznek rá: férje, Albert, lánya,
Adél, fia, Albert-Zsolt családjukkal,
testvére, a rokonok és ismerősök,
akik szerették. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
A gyászoló család. (8013-I)

A búcsúszó, mit nem mondtál ki,
elmaradt, könnyes szemmel,
csendesen elmentél, de emléked
örökre velünk marad. 
Fájdalommal telt szívvel emlé-
kezünk július 12-re, életünk leg-
szomorúbb napjára, a szentgericei
KOLCSÁR MÁRIA halálának első
évfordulóján. 
Férje, három fia, két unokája, menye,
a közeli és távoli rokonok. 
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet.
Békés nyugodalmat!  (7977-I)

A Mihai Eminescu Pedagógiai
Főgimnázium felvételit hirdet

a fennmaradt helyekre
kisdedóvóképző szakon

A felvételi második fordulójában a szabadon maradt helyekre azon di-
ákok jelentkezését várjuk, akik nem jutottak be sehova, vagy elégedetle-
nek a számítógépes elosztás eredményével, nem szívesen iratkoznának
oda, ahova bejutottak, és vonzónak találnák ezt a képzési formát. 

Feltételek és időpontok:
– Július 13–15. között előjelentkezést szervezünk, melyre iratkozni

lehet 9–13 óra között a Pedagógiai Főgimnázium igazgatóhelyettesi iro-
dájában a következő papírokkal:

– beiratkozási formanyomtatvány melléklete (Anexa la Fişa de însc-
riere);

– képességvizsga-bizonylat (Fişă de aptitudini).
Mindkét formanyomtatványt az általános iskola titkárságán kell igé-

nyelni és kitölteni. Az érvényben levő szabályok szerint a sikeres ké-
pességvizsga feltételei a minimum 7-es négyéves tanulmányi átlag
elérése az alábbiakban felsorolt tantárgyak mindegyikéből: román, ma-
gyar, zene, rajz, testnevelés, illetve 10-es magaviselet.

Újdonságnak számít, hogy kértük a szakminisztériumtól ezen szabá-
lyok enyhítését, és az alsó határ kitolását a 6-os átlagra, melyre a mai
nap során várjuk a választ, így tehát lehet jelentkezni ennek a reményé-
ben is.

– Július 16.: értesítés az előjelentkezés eredményéről.
– Július 28–29.: a képességvizsga elismerése.
– Július 24–30.: beiratkozás a felvételi központban.
– Július 30. – augusztus 3.: a megyei bizottság által szervezett nyil-

vános elosztás.
A kisdedóvóképző szak rövid bemutatása:
A képzés során a diákok elméleti ismereteket szereznek a kisgyere-

kek fejlődéséről, a korai fejlesztés lehetőségeiről, módszereiről. A szak-
tantárgyak tanulmányozása – általános lélektan, fejlődéslélektan,
neveléselmélet, játékelmélet, fejlesztési területek módszertana – lehe-
tőséget biztosít a pszichológiai és pedagógiai műveltség megalapozá-
sára.

Az elméleti ismeretek elsajátítása mellett a diákok gyakorlati tevé-
kenységekbe kapcsolódnak be, játékos tevékenységeket kezdeményez-
nek, vezetnek le bölcsődében, óvodában, játszóházakban. 

A képzés során nyert szakoklevél lehetőséget biztosít kisgyerekek
nevelésével foglalkozó intézményekben – bölcsődében, óvodában, ját-
szóházakban – való elhelyezkedésre, szakképzett munkaerőként.

A következő linken található kisfilm a gyakorlati tevékenységükbe
nyújt betekintést: https://youtu.be/Ln1mtQswUMw

Érdeklődni lehet az iskola titkárságán románul (Al. Papiu Ilarian u.
37. sz.), magyarul pedig a következő telefonszámokon: 0741-185-452,
0745-929-601.

Szeretettel várunk!
Szilágyi András

igazgatóhelyettes
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Viselj maszkot,
mert

megmentheti
az életed!

Vigyázz arra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

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

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd a füledre.

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

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

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

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

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

• maradjon rés a maszk és az
arcod között.

• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.

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

• érintsd meg a maszk belső
felét.

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

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viselj maszkot,
mutasd meg,

hogy felelősség-
teljes ember

vagy!

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

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


