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Türelemmel épségben hazaérni

Traktorok, kombájnok az utakon

Fiatalok táboroztak
Nyárádszentmártonban

Az elmúlt héten került sor a mezőkölpényi református gyülekezet ifjainak
hagyományos nyári táborára, amelyhez másodszor választották helyszínül
a nyárádmenti Lovasfogadót.

____________5.
Vitorlással át a
Földközi-tengeren

Tengerjáró utunk utolsó előtti napján
korán magunk mögött hagytuk a gyönyörű, apró, erdőkkel körülölelt lastovói öblöcskét, mert várt még ránk
néhány felfedeznivaló. Úgy döntöttünk, nem sietünk: másnap délutánra
kellett a Sibenik melletti marinába érnünk, ahol a Hargita majd kitelel.

A mezőgazdasági munkák idején bármelyik napszakban
lehet találkozni a közutakon túlméretes mezőgazdasági járművekkel. A nyári betakarítás javában zajlik, ezért a sokszor
gépszörnyetegnek tűnő járművek egyre gyakrabban veszik
igénybe a közutakat. A lassú gépek mögötti sorokban esetenként türelmetlen sofőrök merész manőverekkel bizonygatják „rátermettségüket”, pedig megfelelő járművezetői
magatartással mindenki épségben érhetne haza.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság

Július 31-én, múlt pénteken a déli órákban a 15A Maros megyei úton,
Tekeújfalu külterületén jelentős anyagi kárral járó közúti baleset történt,
egy személygépkocsi és egy traktor volt érintett (képünkön). Ezúttal halálos áldozat nem volt, azonban a traktorból roncshalmaz vált, a személyautóból úgyszintén. A hasonló balesetek elkerülése érdekében a
mezőgazdasági gépek biztonságos üzemeltetése során be kell tartani a
munka- és közlekedésbiztonsági szabályokat. A kis sebességgel haladó
mezőgazdasági gépek, lassú járművek mögött feltorlódhat a forgalom,
esetenként kilométeres sorok alakulhatnak ki. Ennek ellenére az autósok,
(Folytatás a 8. oldalon)

____________6.
Aratott a második
negyedévben
az Amazon

Elemzők szerint az Amazon a világjárvány egyik nagy győztese: a második
negyedévben az előző év második negyedévéhez képest a bevétele
mintegy 40 százalékkal, 89 milliárd
dollárra nőtt, és megduplázódott a
nyeresége is.

____________7.

A játékos hamis árnyéka

Benedek István

Voltaképpen igaza van az elnöknek, amikor politikai felelősségről
beszél az egyre súlyosabb járványhelyzetet illetően. Ám ha a felelőst
keresi, akkor csak a tükörbe kell néznie. A napokban már sokadik alkalommal vádolta e témában politikai ellenlábasait, és persze a magyarokba is beletörölte a lábát, ahogy az tipikus egy többséghez
dörgölődző kisebbségitől. Hogy rendszeresen ezt teszi, arra enged
következtetni, hogy nem véletlenül, hanem szándékosan szalasztotta
el a rendkívüli helyzet rendezésére a keze ügyében levő lehetőséget.
A tavasszal, amikor a már a hónapok óta a világban kódorgó koronavírus úgy lepte meg a regáti nagyfiúkat, mint az úttakarítókat
szokta minden télen az első hó, ennek az egyre inkább szánalmas fráternek volt egy nagy lehetősége. Abban a helyzetben egy államférfi
képes lett volna felmérni, hogy rendkívüli helyzet várható mind közegészségügyi, mind gazdasági téren, aminek a kezelése, rendkívüli
lépéseket kíván. Erre a legjobb lehetőséget egy egységkormány felállítása jelentette volna, hogy az elkerülhetetlen kemény intézkedések, mint a karantén vagy a gazdasági helyzet kezelése ne
válhassanak a pártpolitikai csatározások martalékává. Emberünknél
fel sem merült a kérdés, hogy ilyen javaslatot tegyen, újabb kormányalakítási megbízatást adott a kedvenc táskahordozójának, a többit
meg azóta láttuk. Hibát hibára halmoztak jogalkotásban, járványhelyzeti kommunikációban, gazdasági válaszlépések terén egyaránt,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 9 perckor,
lenyugszik
20 óra 47 perckor.
Az év 218. napja,
hátravan 148 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma KRISZTINA,
holnap BERTA és BETTINA
napja.
BERTA: germán eredetű, jelentése: fényes, tündöklő, híres.
BETTINA: a Betta név olasz
eredetű továbbképzése.

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 290C
min. 150C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. augusztus 4.
1 EUR
4,8341
1 USD
4,0976
100 HUF
1,4026
1 g ARANY
260,3097

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Mezőségi és bonchidai online
táncoktatás

A vírusjárvány miatt a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány a
hagyományos néptánctáborát online kénytelen megtartani.
A virtuális mezőségi tánctábor ezúttal augusztus 10. és 14.
között lesz, akik nem akarnak lemaradni, azok 9 és 19 óra
között kapcsolódhatnak be a tevékenységekbe az alapítvány honlapján vagy Facebook-oldalán. Az érdeklődők
mezőségi és bonchidai táncokat tanulhatnak élőzene-kísérettel.

Vetélkedő a környezetkímélő
életmód népszerűsítésére

A Volens Egyesület a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériummal közösen 18 év alatti fiataloknak és
gyerekeknek szervez az újrahasznosítást népszerűsítő vetélkedőt. Ökomesék nyárára (Vara poveştilor eco) címmel
hirdeti meg pályázatát. A benevezőknek legtöbb egyperces
videófelvételt kell eljuttatniuk az egyesület elérhetőségére,
amiben bemutatják, hogy a mindennapokban hogyan kell
környezetkímélően élni, mit tesznek mindezért a gyerekek.
A filmeket szeptember 24-ig kell beküldeni, amelyekkel 10
egyéni és három csapatdíjra lehet pályázni. Ez utóbbiak a
diákok közös környezetvédelmi tevékenységét kell tükrözzék. A filmeket az egyesület honlapján, Facebook-oldalán
és a program YouTube-csatornáján teszik közzé. Elérhetőségek: 0720-361-628-as telefonszám (Ada Lungu, a Volens Egyesület elnöke), a www.patruladereciclare.ro
honlap, a facebook.com/patruladereciclare oldal és a youtube/user/PatruladeReciclare csatorna.

Folkest a tékában

Ma este 8 órakor folytatja szabadtéri előadásai sorát a
Maros Művészegyüttes. A Teleki Téka udvarán felállított
színpadon bihari zene hallgatható, válaszúti, széki és vízmelléki dalok csendülnek fel, eleki, mezőségi, széki táncokat láthatnak, cigány ritmusok, keserves és cigánytánc
gazdagítja a programot. Zenekarvezető: Moldován Horváth István, tánckarvezetők: Törzsök Zsuzsánna és Farkas
Sándor Csaba, énekel Kásler Magda, igazgató Barabási
Attila Csaba. Előzetes helyfoglalás a 0757-059-594-es telefonszámon. Jegyek a helyszínen kaphatók. A nézőknek
be kell tartaniuk a járványügyi szabályokat.

Beruházás
Dózsa György községben

Folyamatban van a csatornahálózat bővítése és a
szennyvíztisztító állomás építése Dózsa György községben. A kivitelezési szerződést tavaly április 5-én írták
alá. A beruházás összértéke 11.511.518 lej, a finanszírozás forrása az országos településfejlesztési program
(PNDL), amihez saját költségvetésből önrésszel járulnak
hozzá.
Hírszerkesztő: Vajda György

Köszöntötték Gerendkeresztúr legidősebb lakóját
A Maroskece községhez tartozó Gerendkeresztúron kedden, augusztus 4-én a
százéves Antal Rozáliát virágcsokorral, tortával, pénzajándékkal köszöntötték az
önkormányzat elöljárói.

Rozi néni százéves

Pálosy Piroska

A község önkormányzata nevében Emil Florin Mocan polgármester és Csegöldi Miklós 100.
születésnapja alkalmából látogatta
és ajándékozta meg a falu legidősebb lakosát, Antal Rozáliát.
A polgármesteri hivatal részéről
a torta és virágcsokor mellett jubileumi okiratot és 1.000 lejt nyújtottak át. Ugyanakkor annak
érdekében, hogy megkönnyítsék a
mozgást számára, egy kerekes széket is a rendelkezésére bocsátottak.
Egészséget, békességet és sok boldog születésnapot kívánunk! – áll
Emil Florin Mocan polgármester
közösségi oldalán.

Felhívás

Az új koronavírus által előidézett válság kezdete óta a
marosvásárhelyi véradók száma jelentősen csökkent.
Ebben az időszakban a Maros Megyei Klinikai Kórház
dolgozói önkéntes véradással támogatták a Regionális
Vérellátó Központot, hogy biztosítsák betegeiknek a vért.
Most azokhoz a személyekhez intézzük kérésünket, akik
már átestek rajta, és felgyógyultak a koronavírus okozta
betegségből. Az általuk adott vér hiperimmun plazmát tartalmaz, és más, koronavírussal fertőzött betegek életét

Drogosan vezetett
Augusztus 4-én éjfélkor a rendőrök
megállítottak egy gépkocsit az 1989.
december 22 úton. Kiderült, hogy a 38
éves gépkocsivezető tudatmódosító
szer hatása alatt volt, úgy ült kormánykerékhez. Bűnvádi eljárást kezdeményeztek ellene.
Horvátországban lopott
Augusztus 3-án a bűnügyi rendőrök Karácsonyfalván letartóztattak

RENDEZVÉNYEK

mentheti meg. Mindazokat, akiknek lehetőségük van, szeretnének és adhatnak vért, kérjük, hogy menjenek vért
adni a Regionális Vérellátó Központba (Marosvásárhely,
Molter Károly utca 6. szám), ezzel is támogatva munkánkat.

Adj vért! Ments életet!

Rendőrségi hírek
egy 39 éves férfit, aki ellen 2013-ban
a horvát rendőrség nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. Az illető edényt
árult Horvátországban, és az egyik
házból ellopott 17.200 kunát. A férfit
előzetes vizsgálati fogságba helyezték.
Illegális faexport
A brassói székhelyű erdőőrség ellenőrei a vasúti rendőrséggel közösen
a vasúti faanyagszállítást vizsgálták.

Sánta Csaba kisplasztikái
Marosvásárhelyen

Új kiállítás nyílik a marosvásárhelyi Bernády Házban:
Sánta Csaba szovátai szobrászművész lép közönség elé
augusztus 6-án, csütörtökön 18 órakor. A márciusra tervezett és a koronavírus-járvány miatt elmaradt tárlat mostani
megnyitója is rendhagyó körülmények között zajlik (lázmérés, maszk, távolságtartás), de a művész így is vállalja
a megmérettetést. Három évtizede szerezte meg hivatásos képzőművészi diplomáját, azóta a kisplasztikában, a
köztéri szobrászatban és a bronzöntésben egyaránt komoly elismerést szerzett. Vásárhelyi egyéni kiállításán

A Maros Megyei Klinikai Kórház
közönségkapcsolati osztálya

Az ellenőrzés során július végén kiderült, hogy egy Kovászna megyei állomáson egy 41 vagonból álló
szerelvény szállítmányából 27 vagonban kísérőlevél nélkül szállítottak fenyőrönköt. A vagonokban összesen
1352,22 köbméter fa volt, amit Csehországból hoztak be. A fát elkobozták,
és az érintettekre 15.000 lej pénzbírságot róttak ki. Az ellenőrzést más megyékben is folytatják.

mintegy harminc kis bronzszoborral nyújt bepillantást a távoli múltban gyökerező, modern hangvételű alkotói világába. Sánta Csaba alkotásait Nagy Miklós Kund
művészeti író ajánlja az érdeklődők figyelmébe.

Autótúra oldtimerekkel

Az európai oldtimer autók fesztiválja keretében augusztus
15-én és 16-án kastélytúrát szerveznek. Az érdekeltek 10éig iratkozhatnak fel. A találkozó a gernyeszegi Telekikastély udvarán lesz augusztus 15-én. 16-án, vasárnap
innen indulnak túrára a régi autókkal, megállnak a marosszentgyörgyi Máriaffi-kastélynál, a nagyernyei Bálintittkastélynál, a sáromberki Teleki-kastélynál, felkeresik a
vajdaszentiványi Zichy-kastélyt és az abafájai Huszárkastély romjait, majd a marosvécsi kastélynál tett látogatás után visszatérnek Gernyeszegre.
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Stabilizálódott a napi esetszám,
de nőtt a súlyos esetek száma

Több jele van annak, hogy tetőzik a koronavírus- reprodukciós ráta elérte az 1,21-et Romániában – mutatott rá
járvány, de kedden újabb negatív rekordok szület- a szakember.
A júliusi fertőzési hullám azonban most érzékelteti hatását
tek az elhalálozások és a súlyos esetek számának
az elhalálozások és a súlyos esetek magas számában. Kedden
tekintetében.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése
szerint újabb 1232 embernél mutatták ki a koronavírust az
utóbbi 24 órában. Ez több mint 10 százalékkal meghaladja
ugyan az utóbbi két hét napi átlagát, de néhány százalékponttal elmarad az utóbbi hét átlagától, tehát a napi esetszám az
utóbbi héten napi 1200 körül stabilizálódott, és nem emelkedett tovább.
A járvány visszaszorulásának reményét hordozza az is,
hogy Emilian Popovici, a járványügyi társaság alelnöke szerint az utóbbi egy héten – május 23. óta először – ismét 1 alá
csökkent az úgynevezett reprodukciós ráta, amely azt jelzi,
hogy egy ember hány másikat fertőz meg.
Ezt a mutatót 1 alá kell szorítani a járvány megfékezése érdekében. Július 10. körül, amikor a hatóságoknak nem volt
jogalapjuk karanténba küldeni a fertőzésgyanús embereket, a

minden korábbinál több, 48 koronavírusos beteg elhunytáról
számolt be a GCS: ezzel 2480-ra emelkedett a járvány romániai áldozatainak száma.
Az ismert aktív esetek száma már a 25 ezret közelíti. Közülük csaknem 7800-an vannak kórházban, és ismét megdőlt
az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma, amely elérte a
436-ot.
A járvány főleg Bukarestben és a főváros közeli Argeş,
Brassó, Prahova és Dâmboviţa megyében terjed. A keddi,
újonnan diagnosztizált esetek csaknem 13 százalékát Bukarestből jelentették: a fővárosban egyetlen nap alatt másfélszer
annyi koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, mint a legkevésbé fertőzött Szatmár megyében a járvány kezdete óta
együttvéve. Maros megyében az utóbbi 24 órában 10 új megbetegedést jelentettek, újabb halálesetről nem számoltak be.

November elsejéig kaptak volna haladékot az egyesületek és alapítványok annak az RMDSZ által javajogszabály-módosításnak
köszönhetően,
solt
amelyről kedden tárgyalt a szenátus jogi bizottsága.

az RMDSZ. Császár Károly, a felsőház jogi szakbizottságának tagja elmondta: a szövetség egyrészt azt kérte,
hogy a parlament sürgősségi eljárásban tárgyalja a kezdeményezést, hiszen az augusztus 15-i határidő közeledik.
,,Emellett a járványhelyzetre való tekintettel azt javasoltuk – és azért is, mert számos egyesület és alapítvány nem
tudott időben felkészülni és eleget tenni ennek a kötelezettségnek –, november elejére tolják ki a határidőt.”
Mint ismeretes, azokat a szervezeteket, amelyek nem teszik
le időben a nyilatkozatot, 5.000 és 10.000 lej közötti összeggel
bírságolhatják, és az illetékes hatóságok feloszlathatják a szervezetet. (közlemény)

Augusztus 15-ig minden egyesület és alapítvány
nyilatkozatot kell benyújtson a pénzmosás
elleni irodához

A bizottsági tagok többsége azonban a javaslat ellen szavazott, így érvényben marad az eredeti, augusztus 15-i határidő. Eddig kell minden egyesület és alapítvány nyilatkozzon
arról, hogy ki az általuk elköltött pénzforrások valós kedvezményezettje – hívta fel a figyelmet Császár Károly RMDSZes szenátor.
A felsőház a kormány sürgősségi rendeletének jóváhagyását tárgyalja, ehhez nyújtott be módosító javaslatot

Őrizetben a vízügy volt vezérigazgatója

Őrizetbe vették az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) ügyészei Victor Sandut, az országos vízügyi igazgatóság volt vezérigazgatóját, akit
egymillió eurós csúszópénz elfogadásával gyanúsítanak – tájékoztatott kedden a DNA.

A DNA közleménye szerint a korrupcióellenes ügyészek
hétfőn elrendelték a bűnvádi eljárás elindítását és Victor
Sandu 24 órás őrizetbe vételét. Az ügyészek szerint Sandu az
országos vízügyi igazgatóság vezérigazgatójaként csúszópénzt fogadott el egy üzletembertől, aki ellen szintén bűnvádi

eljárás indult megvesztegetés gyanújával. Az ügyészek 60
napos hatósági felügyeletet rendeltek el további két üzletember, vállalatigazgató ellen csúszópénz elfogadásában és megvesztegetésben való bűnrészesség miatt. A DNA szerint Victor
Sandu összesen 4.830.464 lejt kért és kapott az ügyben gyanúsított üzletembertől, melynek fejében az üzletember pénzt
kapott olyan Biher megyei szerződésekre, amelyeknek a munkálatait nem végezte el. A DNA ügyészei kedden Victor Sandu
és az üzletember 30 napos előzetes letartóztatásba helyezését
kérték a Bákó megyei törvényszéktől. (Agerpres)

Ponta és Băsescu is indulna
a bukaresti főpolgármester-választáson

Traian Băsescu volt államfő és Victor Ponta volt miniszterelnök is indulna a bukaresti főpolgármesterválasztáson, hogy ezzel segítsék az általuk alapított
pártokat a szeptember 27-ére kitűzött önkormányzati választásokon.

Az Adevărul című lap keddi számában közölt átfogó cikket
a belpolitika két közismert, de már második vonalba
szorult szereplőjének politikai manővereiről. Egyelőre mindketten csak lebegtetik indulási szándékukat: még sem Băsescu
jobboldali Népi Mozgalom Pártja (PMP), sem Ponta baloldali
Pro Romania pártja nem hozott hivatalos döntést jelöltségükről.
Az Adevărul úgy tudja: a kormányon lévő jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányzati és helyhatósági tisztségek ígéretével próbálja rávenni a PMP-t, hogy ne indítsa –
a főpolgármesteri tisztséget államfővé választása előtt már betöltő – Băsescut Bukarestben, mert ezzel megosztaná a jobboldali szavazatokat, és a Szociáldemokrata Párt (PSD)
jelenlegi főpolgármestere, Gabriela Firea újraválasztását segítené.
A jobbközép pártok már februárban megegyeztek abban,
hogy a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) éléről két
éve lemondott, függetlenként induló Nicuşor Dan jelöltségét
támogatják, de az utóbbi hetekben zajló tárgyalásokba a PMPt már nem vonták be.
A PNL és az USR-PLUS választási szövetség szombaton

bejelentette: a főpolgármester-jelöltön kívül Bukarest mind a
hat kerületében közös jelölteket indítanak. A PMP-t állítólag
azért zárták ki a jobboldali összefogásból, mert önkormányzati képviselői az elmúlt években többször a szociáldemokratákat támogatták voksaikkal.
Az Adevărul szerint az európai parlamenti mandátummal
rendelkező, „kiszámíthatatlan” Băsescu indulása komoly érvágás lenne Nicuşor Dannak, amit csak akkor engedhetne
meg magának a jobboldal, ha a baloldalon is megoszlanának
a szavazatok.
Lapértesülések szerint korábban a Pro Romania és a PSD
vezetői is megpróbáltak megegyezni az esetleges közös jelöltekről, de tárgyalásaik kudarcba fulladtak.
A probléma az, hogy még nem tudni: valóban Ponta szálle ringbe a Pro Romania párt részéről. Egy kevésbé ismert jelölt ugyanis nem vinne el túl sok szavazatot Fireától, és
Băsescu indulása a PSD javára billentené a mérleg nyelvét –
magyarázta az Adevărulnak a kormánypárt egyik tisztségviselője.
Négy éve Nicuşor Dan a voksok 30 százalékát megszerezve második helyen végzett a bukaresti főpolgármester-választáson. Az általa alakított, korrupcióellenes jelszavakat
hangoztató városvédő mozgalom, a Mentsétek Meg Bukarestet Szövetség (USB) a 2016-os nyári önkormányzati választásokon elért jó eredmény nyomán alakult országos párttá
(USR) és került be a parlamentbe. (MTI)

Ország – világ
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Több mint 25 ezer adag remdesivir

Három szakaszban összesen 25.157 adag remdesivir hatóanyagú, Veklury elnevezésű gyógyszert kap
Románia a koronavírusos betegek kezelésére az Európai Bizottság (EB) és az orvosságot gyártó vállalat
között aláírt szerződés alapján – közölte hétfőn az
egészségügyi minisztérium. Az Európai Bizottság az
elmúlt 14 napban jegyzett esetszámok alapján végezte az elosztást, így Románia kapja a második legnagyobb mennyiséget, Spanyolország után. A
gyógyszert az Unifarm Rt. állami vállalat raktárába
szállítják, és onnan osztják majd szét a kórházaknak
az ezekben kezelt súlyos és közepesen súlyos esetek számának függvényében. (Agerpres)

Változtatna a szakképzés
rendszerén a miniszter

Romániában az állam dönti el, hogy milyen mesterségekre képesíti fel az embereket, ez pedig így nem
jó, a szakképesítésre szánt összegeknek a cégekhez
kell jutniuk, hogy gazdálkodjanak velük igényük szerint, véli Violeta Alexandru munkaügyi miniszter. Vannak munkahelyek, de nincsenek emberek, akik
dolgoznának. A szakképesítésre szánt összegeknek
a cégekhez kell jutniuk, mert azok tudják a legjobban,
hogy milyen képzésre van szükségük jövendőbeli alkalmazottaiknak, és mikor és mi módon kell megszervezni a képzést, hogy versenyképes
munkaerőjük legyen – fejtette ki hétfő esti Facebookbejegyzésében a tárcavezető. Hangsúlyozta, úgy
látja, hogy a megyei munkaerő-elosztó ügynökségek
nem vesznek részt aktívan abban, hogy a nyilvántartásba vett munkanélküliek munkát találjanak maguknak, a cégek pedig munkaerőt, és nem tudnak eleget
tenni a megváltozott munkaerőpiac követelményeinek. (Agerpres)

Augusztus második felében
döntenek a tanévkezdésről

Augusztus második felében születik majd döntés a
tanévkezdés módjáról – közölte hétfőn Nelu Tătaru
egészségügyi miniszter. A tárcavezető rámutatott, a
járványhelyzet alakulásának függvényében több lehetséges forgatókönyvvel is számolnak az illetékes
hatóságok az iskolakezdés kapcsán. „Több forgatókönyv is létezik. Augusztus második felében kiderül,
hogy visszatérhetnek-e majd a tanulók az iskolába.
Mi reméljük, hogy kedvező lesz a helyzet. De ez nem
csak rajtunk múlik. (…) Augusztus második felében
értesülnek majd a döntésről a pedagógusok és a tanulók” – fogalmazott Nelu Tătaru. (Agerpres)

Biden előnyét mutatják
a felmérések

Most Joe Biden, Donald Trump amerikai elnök kihívója a népszerűbb, de a választásig még van három
hónap – mondta Magyarics Tamás Amerika-szakértő
kedd reggel az M1 aktuális csatornán. A felmérések
szerint az úgynevezett csatatérállamokban – kivéve
Ohiót – Biden vezet. A közvélemény-kutatások – mintától függően – 4 és 12 százalék közé teszik a különbséget a két jelölt között – ismertette. Ha lesz
jelölti vita, abból viszont a jelenlegi elnök jöhet ki
győztesen, ami befolyásolhatja a végeredményt is.
Biden kampányfőnöke nem véletlenül érvel amellett
– a koronavírus-járványra hivatkozva –, hogy ne tartsák meg a vitát – tette hozzá. A műsorban szó esett
arról is, hogy a járvány miatt a demokraták levélszavazást szeretnének a novemberi választáson. Ezt
azonban – magyarázta Magyarics Tamás – a központi kormányzat nem rendelheti el, csak az egyes
államok. (MTI)

A játékos
hamis árnyéka

(Folytatás az 1. oldalról)
így a vírus vidáman grasszál, és a munkanélküliek tábora is már a milliót közelíti.
Az utóbbi idők elnöki diskurzusa mutatja egyre inkább, hogy ez nem egy adódó lehetőség véletlen elszalasztása volt, hanem tudatos döntés. Nem államférfiúi,
csak amolyan botcsinálta regáti politikusi, adományozzanak neki akár egy szekér nyugati kitüntetést, ez az emberen semmit nem változtat. Így van akire ráfogni a
kudarcokat, van akire ujjal mutogatni, miközben két
lábbal tipor bele az alkotmánynak az elnök számára
pártfelettiséget előíró betűjébe és szellemébe, hogy
mást már ne is említsünk. Amikor először választották
meg, azt ígérte, nem játékos elnök lesz, mint az elődje.
És ez igaz is, de nem azért, mert betartotta volna az ígéretet. A játékos hajlam megvan benne, a játékos mivolthoz szükséges politikai rafinériának viszont nyoma
sincs. Az elődjéhez képest ez szánalmas alakítás, de
annál inkább felelősségre vonásra méltó, hogy ez a
játszmázás a vírus közreműködésével emberéletekre
megy.
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Híd a hálószobán át

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) augusztus 6-án délután 5 órától a
marosvásárhelyi várudvaron, az
egykori várparancsnokság épülete előtti téren bemutatja Bögözi
Attila újságíró Híd a hálószobán
át című, az újságíró-egyesület kiadásában megjelent riportkötetét.
„A riporter Bögözi Attila állandóan nyitott szemmel jár-kel
abban a mikrokozmoszban,
amely számára a körülötte zajló
világot jelenti, s amiről mindig
van valami mondanivalója, ami
általában túlmutat az épp aktuális téma pillanatnyi időszerűségén” – áll a kiadó ajánlójában.
„Palackozott kérdőjelek a romániai ásványvizek körül,
avagy hogyan tették rá kezüket az egykori Szekuritáté főemberei az ország egyik legnagyobb ásványi kincsére?
Magas vizek gonosz törpéi, avagy amikor a makaróni
úgy készül, hogy előbb megfúrják a lyukat, majd körbe-

tekerik tésztával… Két megye közt a pad alatt, avagy milyen egy igazi magyar mirákulum vesszőfutása? Milyen
az ángádzsábur leves mint ima, és miért átkoz ki egy magyar katolikus pap egy magyar újságírót egy magyar–örmény templomból? Hogyan száll le egy repülőgép, ha a
repülőtér kerül dugóhúzóba? Milyen a kakassarkú
Kakas-saga ott, ahol a szemetet szemért vájják ki? Milyen az, amikor az elefánt átsétál a tű fokán? És nem utolsósorban, hogy vezet át egy híd a hálószobán?
Mindezekre a kérdésekre – de nem csak – a válasz elolvasható a riportkötetben, melynek írásai megmutatják a
kényes témák összefüggéseit, lerántva a leplet az olyan
visszásságokról, amelyek hétköznapjaink kilátástalan
küzdelmeit pengeéles korképpé gyúrják – a holnapnak,
a mából. Legfőként tanulságul” – ajánlja kötetét Facebook-oldalán a szerző.
A könyvbemutatón a kötetet méltatja, és a szerzővel beszélget Szucher Ervin újságíró és Szűcs László, a könyv
szerkesztője, a MÚRE elnöke. Meghívott Soós Zoltán, Marosvásárhely független polgármesterjelöltje.
A szervezők felhívják a résztvevők szíves figyelmét,
hogy a járványügyi szabályok betartása kötelező.

Az Erdélyi Magyar Televízió augusztusban is számos izgalmas dokumentumfilmet vetít. Az újdonságok mellett, a
nézők kérésére, újra képernyőre kerül néhány nagy sikerű
dokumentumfilm is.
Augusztus 5-én, szerdán este 8 órától Marossy Géza és
Lukács Csaba Határon 1988-89 című dokumentumfilmjét
nézhetik meg. Csütörtökön este 8 órától a nagy sikerű
Száműzött pályakezdők sorozat harmadik részét, a Kihelyezettek a Ceauşescu-rendszerben címűt követhetik Maksay

Ágnes rendezésében. Pénteken este 8-tól vetítik Novák
Lajos és Szabó Imre alkotását, a CF Tanár Úr című dokumentumfilmet.
Augusztus 9-én, vasárnap este fél 7-től Novobáczky
Sándor Gyógyító hagyomány című sorozatának harmadik
része lesz követhető, majd 11 órától Maksay Ágnes és
Filep Farkas közös alkotását, az Arany János – Szent
László-legenda című dokumentumfilmet vetítik az Erdély
TV-ben.

Dokumentumfilmek augusztusban is
az Erdély TV-ben

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt tett le Iohannis ellen

Erről jut eszembe

Hetvenöt éve a hirosimaiak mit sem sejthettek, élték a
maguk védettnek vélt szigetországi életét. Pedig a Little Boy,
a sok-sok japán ember halálát, borzalmas szenvedését okozó
atombomba akkor már fenn lehetett a másnapi bevetésre előkészített Enola Gay fedélzetén. Majd három napra rá következett Nagaszaki. Pillanatok alatt mintegy másfél százezer,
kétszázezer halálos áldozata volt a két légi támadásnak, és
még hány életet oltott ki az utána fellépő hosszas és szörnyűséges sugárbetegség! Háború volt, bármi megtörténhetett.
Egy ilyen borzalom is, ami mai napig az emberiség egyik legnagyobb traumája. Azért is az, mert rengetegen megkérdőjelezik, hogy indokolt volt-e a tömegpusztító fegyver
használata. Ma béke van, mégis olyan helyzetbe került a
világ, hogy egyre sűrűsödnek a feloldhatatlannak látszó kérdőjelek, miközben a koronavírus-járvány miatt elhunytak
száma sokszorosan meghaladja az atomtámadásos áldozatokét. És ki tudja, meddig és mekkorára nő még ez a napról
napra rémisztően dagadó elhalálozási számsor? Persze botorság lehet ezt a két jelenséget így összevetni, pláne, hogy a
mostani pandémia nem tudatos emberi cselekedet következménye. De ilyen képtelen képzettársítások is mindegyre felmerülnek, éppen amiatt, hogy erről a világrengető, alattomos
betegségről sokkal többet nem tudunk, mint amennyit tudunk.
És ez sajnos a döntéshozókra is éppúgy vonatkozik, mint a
köznépre. Ezzel magyarázható az a fejetlen kapkodás és többféleképpen értelmezhető intézkedéssor is, ami ezekben a napokban ebben az országban tapasztalható. Most már
régiókra, megyékre bontva is. A prefektusok s az általuk irányított adminisztratív egységek úgy kezdenek versengeni egymással a bejelentett intézkedések tekintetében, mint nem
olyan rég elődeik a szocialista munkaversenyek s a túlszárnyalt ötéves tervek terén. Aztán vagy lesz eredmény, vagy
nem. A jelek szerint inkább az utóbbi történik. Amiatt is, hogy
a lakosság jelentős hányada nem partner a fertőzés elleni védekezésben. És alighanem ez a bajok legfőbb oka. A járvány
terjed, ha nem vigyázunk. Akkor is, ha nem hiszünk a létezésében. Vagy ha azt hisszük, ez a betegség minket nem bír legyőzni. Ha nem lenne annyi egyéni és családi tragédia
miatta, talán még jól szórakozhatnánk is a járványintézkedések, a szervezési melléfogások, bakik, a leplezni próbált, megtévesztőnek gondolt emberi ravaszságok, ostobaságok,
balgaságok sokaságán nap mint nap. Azon például, ahogy az
egészségügyi miniszter elől Galacon eldugták a kulcsot, nehogy kiderüljön, nincs beüzemelve a nagy értékű, modern kezelési konténer. Vagy azon, hogy sok Vrancea megyei polgár,
aki külföldre készül, úgy jelentkezett be a kórházba tesztelésre, hogy kijelentette, nem érzi az ízeket, szagokat, biztos
koronavírusos lett. Már vagy félszáz ilyen tesztigénylő mutatkozott, mire az illetékesek rájöttek, hogy itt bizony bűzlik
valami. Ehhez hasonló dolgokról folyamatosan tudósít a
média. Arról is persze, hogy Marosvásárhelyre rövidesen más
megyékből is szállítanak betegeket, és a moduláris kórházban
százötven más egészségügyi egységekből áthelyezett káder
gondoskodik majd róluk. Szép, humanitárius tett. Segíteni kell
mindenkin, akin csak lehet. Nyilván felmerülhet az a gondolat
is, hogy vajon jönnek majd a hozzátartozók is? Feltöltődik a
város újabb vírushordozókkal? A kimutatott fertőzöttek száma
már itt is meghaladta az ezret. Ez esetben jobb lenne, ha nem
emelkednénk ki a középmezőnyből. Gondoskodjunk róla,
hogy rajtunk ne múljon. (N.M.K.)

„Minősíthetetlen hangnemben sértette meg a magyar közösséget”

Iohannis államfő július 30-i
sajtónyilatkozatában
az
RMDSZ-t és ezáltal az egész
romániai magyarságot az
egészségügyi válság kiprovokálásával vádolta meg. Az
elnök magyarellenes kijelentései miatt a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt
tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (ODT) –
áll a szolgálat közleményében.

Mózes Edith

Klaus Iohannis szerint a PSD és
az őt támogató pártok, köztük az
RMDSZ is, felelős a Romániában
kirobbant járványért, amelyet a kormányzó liberálisok egyáltalán nem
tudnak kezelni. Kijelentései különösen súlyosak, hiszen ismét az autonómiastatútum ügyével példálózott. Kijelentette: a PSD „lepaktált”
az RMDSZ-szel, és „suttyomban”

elnök
minősíthetetlen
hangnemben sértette meg a
magyar közösséget, amiért
az ODT megbírságolta, az
ügyészség pedig nem indított eljárást, de elismerte,
hogy az elnök gyűlöletbeszédet tartott. Ezt követően
Iohannis megfellebbezte az
ODT döntését.
„Sajnálatos, hogy Románia elnöke megkapja a
Nagy Károly-díjat, miközben van egy bírsága az Országos
Diszkriminációellenes Tanácstól,
és egy megállapítás az
ügyésztől, hogy valóban
gyűlöletbeszédet mondott.
Benkő Erika
Forrás: MIJSZ
A csütörtöki nyilatkozat jól
meg akarták szavazni az „úgyneve- mutatja, hogy nem egyedi esetről
zett székelység” autonómiáját.
volt szó korábban, és azt is, hogy
Az elnök „sunyi csúsztatásai”
nem volt véletlen a legutóbbi maMint ismeretes, Székelyföld au- gyarellenes kijelentés sem. Az áltonómiastatútumának hallgatólagos lamfő feladata többek között az
szenátusi elfogadását követően az lenne, hogy bátorítsa, erősítse az in-

teretnikus békét az országban, és
nem egy közösség ellen való uszítás. Rendkívül visszatetsző, és teljességgel elfogadhatatlan, hogy az
ország elnöke a jelenleg regnáló
kormány alkalmatlanságát a jár-

ványügyi helyzet kezelése tekintetében meglehetősen sunyi csúsztatással a magyarokra, az RMDSZ-re,
a szerinte »úgynevezett« székelyekre hárítaná” – fogalmazott
Benkő Erika, a szolgálat igazgatója.

Iohannis ismét magyarellenes kijelentéseket tett

Forrás: MIJSZ
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Összetartozás, egyén, Isten

Fiatalok táboroztak Nyárádszentmártonban

vett részt, köztük volt a gyülekezet
Élő Víz nevű keresztyén zenekara
is, amely megadta az alaphangot –
mondta el lapunknak Koncz László
Ferenc lelkipásztor.
Áldásos napok voltak
A résztvevők csakhamar kibontakoztak a kellemes környezetben, és
napról napra elmélyültek a témában. Első nap az Istennel való közösségről, második nap az
egymással való közösségről és a
nemzeti összetartozásról, harmadik
nap a párkapcsolatokról beszélgettek, míg a tábor negyedik napja,
mindannyiuk örömére, családi nap

hogy megtartható lesz-e. Végül a
Lovasfogadónál tágas területen,
kellemes környezetben, jó körülmények között, a járványügyi előírásoknak eleget téve megtarthatták.
Az idei esztendő az összetartozás
éve, ezért már önmagában adott
volt a téma, így lett az alcím: KöGligor Róbert László
zösség Istennel, közösség egymással, nemzeti összetartozás. Ezt a
Nagy izgalom előzte meg a tá- tematikát bontották ki naponta, regbort, ugyanis sokáig nem tudták, geli áhítattal kezdve. 26 személy

volt, szülőket is bevontak, szórakoztak, megmártóztak a Nyárádban. A csendes, kellemes
környezetben lehetőség nyílt a tudnivalók alapos elmélyítésére, imasétányt készítettek, amelyen
végigsétálva bárki el tudott gondolkodni azon, hogy kihez tartozik
és miért, továbbá néhány stációnál
elidőzhetett, imádkozhatott, kérdéseket tett fel és válaszokat kapott,
és magában is elrendezhette kapcsolatait embertársaival és Istennel.
Áldásos, jó alkalom volt az
együttlétre, hasznos és kellemes
négy nap, amelynek minden fiatal
örülni tudott – részletezte a lelkész,
akinek hathatós segítségére voltak
a munkában a lányai és néhány ifjú
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gyülekezeti tag, valamint a tiszteletes asszony, aki minden téren állta a
sarat, a konyhától az egészségügyi
ellátásig.
Vannak terveik
Az ifjúsági tábor után a kölpényi
és szabédi gyülekezet gyerekei
számára szerveznek hamarosan
bibliatábort, azt követően konfirmálásra kerül sor az egyházközségben, és ha lehetőség lesz rá,
megtartják az idősek napját is. „Ha
az emberi tervek belesimulnak
Isten terveibe” – toldja meg a lelkész, kiemelve, hogy az idei ifjúsági
tábort
is
a
svájci
testvérgyülekezetnek, Zellnek köszönhetik, amely évente igyekszik
anyagi támogatást nyújtani a kölpényi egyházközség misssziós tevékenységeire.

Az elmúlt héten került sor a
mezőkölpényi
református
gyülekezet ifjainak hagyományos nyári táborára, amelyhez másodszor választották
helyszínül a nyárádmenti Lovasfogadót.

K

etten gurultak az augusztusi szürkületben: egy óvodásforma, kerek
arcú kisfiú és egy ősz hajú, zömök
férfi. A gyermek elöl állt a hajtányon, a kormányra támaszkodott, a felnőtt fél lábbal
hajtotta a méretének nem éppen megfelelő
járgányt. Látszott, hogy nem ez az első közös
száguldásuk, és ahhoz sem fért kétség, hogy
teljesen megbíznak egymásban. Ez valószínűleg alapfeltétele is volt annak, hogy ne
csak akadálymentes, hanem élvezetes is legyen az utazás.
– Mi bevásárolni is mindig így megyünk,
ha nem esik az eső, az esti rollerezés pedig
kötelező program, Balázska lefeküdni sem
lenne hajlandó, ha ez kimaradna. Ugye, te
rosszcsont? – simított végig tekintetével Sándor az apróságon, amikor egyszer naplemente után találkoztam velük. A társalgás
kedvéért az idős férfi leszállt a hajtányról, a
fiúcska azonban rajta maradt, és hagyta,
hogy a legközelebbi játszótérre ,,navigálják”. Ott aztán ő is lepattant róla, és a következő pillanatban már a csúszda tetejéről
szemlélte a világot.
– Balázs igazából a párom unokája, de
úgy érzem, egy kicsit az enyém is – árulta el
beszélgetőtársam. – Nyáron, amikor bezár
az óvoda, mi vigyázunk rá reggeltől késő délutánig vagy estig, most viszont, a ,,koronahelyzetnek” köszönhetően, már március
közepétől nálunk tölti a nap nagy részét. Én,
őszintén szólva, nem hiszek ebben a ,,világcirkuszban”, de annak örülök, hogy miatta
többet foglalkozhattunk a gyerekkel. Azelőtt
elég vadóc volt, mellettünk azonban szépen
megszelídült, lecsendesedett. Ha majd ősszel
visszamegy az óvodába, biztos nem lesz

A csendes, kellemes környezetben elmélyedhettek, imádkozhattak a fiatalok, átértékelhették kapcsolataikat

Tatahinta

annyi panasz rá, mint eddig. Pedig soha nem
voltunk szigorúak vele, mindketten tudjuk,
hogy a szép szó és a türelem többet ér. Ha
valamiért megmakacsolja magát, az esti fürdés vagy a délutáni alvás ellen tiltakozik,
mondunk neki egy olyan mesét, amiből megérti, miért fontosak ezek a dolgok. Persze,
mindig ő a főhős: a királyfi, aki ebéd után
sosem dől le pihenni, és
így pöttöm marad, vagy
a szurtos kiskacsa,
amely addig nem talál játszótársat, amíg
meg nem mosakodik. A párom nyugdíjazásáig dadusként dolgozott, hihetetlen türelme
van, tőle tanultam meg, hogy kell bánni a kicsikkel. Mivel saját gyermekem nem született, mindent az alapoktól kellett kezdenem.
De hamar belejöttem a nagytataszerepbe.
– Sanyi tata, gyere, hajtsál! – hangzott fel
a vékonyka hang egy nemrég lefestett hinta
mellől.
– Vigyázz, nehogy odaragadj, Balázskám!
– mérte fel a helyzetet az ősz hajú férfi, majd,
miután meggyőződött róla, hogy nem fog
már a festék, felültette a kisfiút. Ritmusosan hajtotta egy darabig, közben egyre biztatta, hogy mozgassa csak bátran
előre-hátra a lábát és a felsőtestét, hogy a
saját erejéből is sebességben maradjon.
Amikor Balázska ráérzett a műveletre, és
lelkesen gyakorolni kezdte, Sándor hátrébb
lépett, hogy ő maga is letelepedhessen egy
láthatatlan hintára, ami évtizedeket lendíti
vissza az időben.

– Számomra a családalapítás sohasem
volt vágyálom, a szabadságomat mindennél
többre tartottam. A hölgyek jöttek-mentek,
volt, hogy ugyanabban az időben kettőhárom is akadt. De úgy érzem, nem hazudtam egyiknek sem, hiszen mindenik kedves
volt nekem a maga módján, szépen, tisztelettel bántam velük, jegygyűrűt pedig egyiknek
sem ígértem. A vendéglátóiparban dolgoztam, ott valamikor jó
volt a kereset, borravalót is kaptam. Úgy
éltem, mint Marci Hevesen, még bejárónőt
is tartottam, így a háztartás gondja nem nyomasztott. Az sem zavart, hogy a régi cimborák
sorra
elköteleződtek.
Szinte
valamennyiük körül már egy-két gyerek is
szaladgált, és én még mindig büszke agglegény voltam. Így ment ez az ezredfordulóig.
– Mi hozott változást? – szólaltam meg,
mivel beszélgetőtársam hirtelen a gondolataiba mélyedt.
– A harmincéves osztálytalálkozó. A tíz- és
a húszéves bankett valahogy elmaradt, így
három évtized után akkor láttam viszont azokat a diáktársakat, akik időközben elköltöztek a városból, köztük a fiatalkori
szimpátiámat. Mindig jó barátságban voltunk, de tizennyolc éves suhancként ennél
többet hiába reméltem, őt ugyanis az orvosis
fiatalemberek jobban érdekelték. Korán férjhez is ment egy nála idősebb úriemberhez. A
találkozón aztán elmesélte, hogy elvált, és
fontolgatja, hogy hazatér a szülői házba a

Fotó: Koncz László Ferenc

székelyföldi kisvárosból, ahol a családjával
élt. Annyira felvillanyozott mindez, hogy
magam is meglepődtem a saját reakciómon.
Megadtam neki a telefonszámomat, hogy el
tudjon érni, ha segítségre van szüksége a
költözésnél, aztán csak vártam és vártam.
Évek teltek el így, és én lassan lemondtam
arról, hogy valaha viszontlátom. 2007-ben
következett be a nagy fordulat, amikor
engem is elkapott az iwiw-őrület. Akkoriban
vásároltam magamnak számítógépet, és az
első internetes kalandozásom során egymás
után ,,hajtottam fel” a közösségi oldalon a
régi ismerősöket. Így akadtam rá újra a számomra legkedvesebb névre is. Kiderült, hogy
ő is sokat gondolt rám az elmúlt időben, de
úgy érezte, nem illendő, hogy annyi év után
hívjon. Egy gyönyörű időszak kezdődött
mindkettőnk életében, ami 13 esztendő alatt
sem veszített a fényéből. Több mint tíz éve
élünk együtt, és amikor az addig külföldön
dolgozó lánya várandósan hazaköltözött a
párjával – ráadásul éppen a szomszédunkban vásároltak lakást –, teljessé vált a család. Ennél többet nem is kívánhat magának
egy igazi nagytata.
Balázska egy ideje abbahagyta a ritmusos
lábmozgatást. Hangos ásítással jelezte, hogy
ideje indulniuk. A férfi fürge mozdulattal
emelte le a hintáról.
– Lehetek most én hátul? – érdeklődött a
gyerek, miközben a közeli gesztenyefának támasztott hajtány felé indultak.
– Később, kicsim, később. Amikor akkora
leszel, mint tata – magyarázta Sándor, aztán
fellépett a rollerre, az apróság mögé. Szapora mozdulatokkal hajtotta, mint egy soha
el nem fáradó, nagyra nőtt gyerek.
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Vitorlással át a Földközi-tengeren
VI. rész

Epilógus

Tengerjáró utunk utolsó előtti napján korán
magunk mögött hagytuk a gyönyörű, apró, erdőkkel körülölelt lastovói öblöcskét, mert várt
még ránk néhány felfedeznivaló. Úgy döntöttünk, nem sietünk: másnap délutánra kellett a
Sibenik melletti marinába érnünk, ahol a Hargita majd kitelel. Északnyugatnak, majd
északnak kellett volna mennünk, hogy kikerüljük Korcula szigetét, ám mi ismét nyugatnak fordultunk, ki a nyílt vízre, Bisevo
szigetéhez, ahol a híres kék barlangot szerettük volna – stílszerűen, vitorlás érkezéssel –
megtekinteni. Ez egy érdekes, a vízről nyíló
grottó, amelynek az alja valamikor beleszakadt a tengerbe, így a nap bizonyos szakaszain alulról csodálatos kékséggel tör be a
napfény. Hiába eveztünk azonban a barlang
szájához a dingiben, a barlangot karbantartó
horvát motorcsónakos ifjak figyelmeztettek,
hogy csak ők vihetnek be minket. Ehhez be
kellett volna vinni a hajót az öbölbe, kikötni
satöbbi, ami túl hosszúra nyúlt volna, így úgy
döntöttünk – és ebben a hirtelen feltámadó
szélnek is nagy szerepe volt –, hogy továbbvitorlázunk. Visszafordultunk északkeletnek,
és ismét bal csapáson, kellemes, de a hajót
már nemigen mozgató szélben átvágtunk a

fölött felhőpamacsokat láttunk megjelenni.
Mindannyian szinte azonnal tudtuk, hogy ez
mit jelent! Mindenki a telefonjához kapott,
Kobra a rádióhoz ugrott, és bekapcsolta a tengeri időjárás-előrejelző csatornát. Gyanúnk
beigazolódott: délutánra föltámad, és estére
lecsap a rettegett bóra. Ez eldöntötte a vitatott
kérdést, és rohamtempóban kezdtünk megfelelő esti horgonyzóhelyet keresni, mert a bóra
nem viccel. Az a Beaufort 8-as vihar, amelyet
átéltünk, gyenge légyfing a bóra pusztító erejéhez képest, ennek a hegyek peremén átbukó,
majd azok meredek oldalán a tenger irányába
lerohanó, mindent magával ragadó katabatikus légtömegnek a széllökései meghaladhatják a 300 kilométer/órát, ahogyan az
2003-ban is történt az A1-es autópályán. Ez a
hurrikánok erősségét kategorizáló, a
Beaufort-osztályzat fölött elhelyezkedő Saffir-Simpson-féle hurrikánskálán is a legmagasabb, ötös fokozatú szörnyeteget jelenti,
amelyben általában az összes lakóház és ipari
létesítmény tetőszerkezete megsemmisül.
Igaz, a bóra télen fúj a legveszettebbül, ilyenkor gyakoriak a 250-300 km/órás széllökések,
de – elképzelhetik – nyáron sem gyenge, és
nagy veszélyt jelent kis és nagy hajókra egyaránt. Ahogyan az ősrégi, mediterrán tengerészmondás állítja: „Amikor a bóra vitorlázik,

Bisevo- és a Vis-sziget közötti átjárón, aztán
észak felé vettük az irányt. Az időzítésünk tökéletesen rossz volt: ha az időközben felerősödő szélben jól haladunk, akkor már aznap
elérjük a végcélunkat, de a jacht számára a kikötőben csak másnap délben ürül hely. Ha lassítunk, éjjel érünk a Sibenik előtti, veszélyes
partszakaszhoz, ahol rengeteg apró sziget és
zátony keresztezi majd az utunkat, ráadásul a
hajó Zaton falu marinájában fog kitelelni – ez
a keskeny Sibeniki-öböl legvégében található,
az öblöt pedig egy kacskaringós, meredek
sziklákkal teli szoros köti össze a gyönyörű
Prokljan-tóval, e szorosban pedig szinte mindig veszettül fúj a szél.
Ameddig északkelet felé vitorláztunk, és
elhagytuk Vis, Hvar, Brac, majd Solta szigetét, és azon agyaltunk, hogy melyik megoldást
válasszuk, a part fölé tornyosuló, hatalmas Dinari-hegység majd’ kétezer méteres csúcsai

te nem fogsz!” Mi is úgy döntöttünk, hogy
akkor nem fogunk, és estére találtunk egy kis,
aránylag szélvédett öblöt az egyik part menti,
apró szigeten. Éppen csak egy ponton volt
alacsonyabb az öblöt körülölelő dombság egy
része, ám itt telibe vert minket a szél, éjjel a
Hargita néha rendesen megráncigálta a horgonyláncot.
Másnapra minden rendben volt, és délben
megérkeztünk a Sibenik ősrégi és gyönyörű
városa előtti öbölbe, majd Zatonba, ahol a délutáni halvacsorát követően búcsút vettünk
Kobrától, és a két hétig otthonunkként szolgáló, minket mindentől megóvó vitorlástól, a
Hargitától, egy darabka Székelyföldtől a tenger közepén. Noha nem volt a miénk, pár nap
múlva mégis úgy tekintettünk rá, akár egy
kedves, megbízható családtagra, aki hol engedetlen gyerekként ficánkolt a hullámok hátán,
hol erős és szigorú családfőként védelmezett

Kaáli Nagy Botond

Fotók: Kaáli Nagy Botond

bennünket a reánk boruló vízfalak között. A
hajóknak lelkük van, ez már bizonyossá vált
számomra, képtelen lennék tárgyként tekinteni rájuk. Valószínűleg meg is bosszulnák ezt
a képtelen gondolatot!
Este elbúcsúztunk, majd az éjjeli busszal
Budapestre utaztunk, ahonnan autóval érkeztünk haza. Visszatértünk a sivár hétköznapokba, amelyekben a vizet Palma de Mallorca
partjainak mélykék habjai, Szardínia sziklás
oromzatai, Szicília hihetetlen vibrálása és
színpompája, Horvátország zöldellő part
menti erdőségei, kopár szigetei és rikítóan kék
lagúnái helyett a Poklos-patak bűze és a Víkend lezárt medencéi jelentik. Nyugat–kelet–
északi irányba keresztülvitorláztuk a
Földközi-tengert, megtettünk körülbelül 1200

megcsináltuk! És most már tudom: ha egyedül, a családdal vagy olyan társasággal szállok
vízre legközelebb, amelyik nem ért a vitorlázáshoz, illetve nem akarja megtanulni, biztos,
hogy egy kis merülésű, magasságában sem
korlátozott motoros hajót bérelek, és oda megyek vele, ahova akarok, akkor, amikor akarok, mert rövid a szabadság, és a szél nem
onnan fúj, ahonnan én akarom. De ha ismét
összeáll egy olyan, vagy ugyanaz a csapat,
amellyel átkeltünk a Földközi-tengeren, és kerítünk egy tengerjáró hajót magas árbóccal, hatalmas vitorlákkal, mellé legalább kéthétnyi
szabadidőt, és egy tetszőleges helyen, ám jó
messze lévő célpontot, azonnal indulnék! Mert
semmi más nem képes megadni azt az érzést,
amikor az ember és természet összeadja erejét,

tengeri mérföldet – majdnem 2500 kilométert
hajóztunk a nagy vízen. Ez egy partra született
mediterrán nép fiának valószínűleg nem sok,
de nekünk, a Kárpát-medence hegyei közé
zárt, genetikailag inkább alpesi gyalogtúrára
kódolt, tengert először képeslapon látó, majd
abba a legtöbb esetben tíz-száz méterig bemerészkedő erdélyi magyaroknak egy életre
szóló élményt jelentett.
Rengeteget tanultunk belőle a természetről
és annak erejéről, kiszámíthatóságáról és kiszámíthatatlanságáról, a vizekről, a szelekről,
a hajózásról, csomózásról, vitorlázásról, a felelősségtudatról és kalandvágyról. Bevállaltuk,

tudását, és közös navigációs művészetük eredményeképpen uniszónóban, mintegy tökéletes
harmóniában mozdul meg, majd röpül előre a
vitorlás, miközben a széllökések hangja és a
hullámok moraja adja az aláfestő zenét. A reflexek működnek, a tudat egy másik, az ismertnél jóval gazdagabb, szebb, nyugodtabb és
színesebb dimenzióba kerül – és miközben a
megtett utunk emlékei, a távolban előttünk lebegő kikötő, vagy az otthonunk képei veszik
birtokba az elmét és a szívet, mi csak suhanunk előre annak a hatalmas, misztikus, mondák ködébe vesző, élő entitásnak a hátán, amit
csak úgy hívunk: Tenger.
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Jelentősen esett a GDP
az EU-ban és az euróövezetben

Az euróövezetben 12,1 százalékkal, az EU egészében 11,9 százalékkal esett vissza a hazai
össztermék (GDP) a második negyedévben az előző negyedévvel
összevetve – közölte nem végleges
adatként pénteken az unió statisztikai hivatala, az Eurostat.
A gazdasági teljesítmény csökkenése az adat kezelése, 1995 óta
a legnagyobb mértékű volt.
Az idei első negyedévben az euróövezet GDP-je 3,6 százalékkal,
az Európai Unióé pedig 3,2 százalékkal csökkent a tavalyi utolsó
három hónappal összevetve.
A tavalyi második negyedévhez
képest az idei második negyedévben az euróövezet gazdasága 15

százalékkal, az Európai Unióé
pedig 14,4 százalékkal csökkent,
miután az első negyedévben szerényebb, 3,1 százalékos, illetve 2,5
százalékos zsugorodást regisztráltak.
Az éves szintű csökkenés szintén 1995 óta a legnagyobb volt.
Az Eurostat az EU tíz országának adatait vette alapul.
Negyedéves szinten a második
negyedévben a legnagyobb mértékben a spanyol GDP-csökkent,
18,5 százalékkal, majd Portugália
következett 14,1 százalékos, Franciaország pedig 13,8 százalékos
visszaeséssel. A legkisebb, 5,1 százalékos csökkenést Litvániában
mérték. (MTI)

Az Amazon internetes kereskedelmi vállalat soha nem látott profitra tett szert az év
második negyedében, vagyis
a koronavírus-járvány alatt –
jelentette be csütörtök este
kiadott közleményében Jeff
Bezos, a vállalat alapítója és
vezetője.

2-5 milliárd dolláros haszonnal
számol. Csütörtökön hozta nyilvánosságra üzleti eredményeit a
Facebook közösségi platform, a
Google és az Apple informatikai
óriásvállalat is. Mindhárom cég a
várakozásoknál jobb eredményekről számolt be. A Facebook 11 százalékos bevételnövekedés mellett
szintén megduplázta a nyereségét,
mintegy 5,2 milliárd dollárt könyvelhetett el, a Google-nak, amely az
Alphabet leányvállalata, csökkentek ugyan a bevételei, de a vártnál
jobban zárta a negyedévet. Nettó
nyeresége 6,96 milliárd dollár lett.
Az Apple teljesítményét értékelve a The Wall Street Journal azt
írta: a vállalat „makkegészséges”,
a járvány gazdasági következményei láthatóan nem érintették,
annak ellenére sem, hogy átmeneti
időre több boltját be kellett zárnia
szerte a világban. A kaliforniai
székhelyű óriásvállalat a második
negyedévben 11 százalékkal, 59,7
milliárd dollárra növelte bevételeit. (MTI)

Aratott a második
negyedévben az Amazon

Elemzők szerint az Amazon a
világjárvány egyik nagy győztese:
a második negyedévben az előző
év második negyedévéhez képest
a bevétele mintegy 40 százalékkal,
89 milliárd dollárra nőtt, és megduplázódott a nyeresége is. A közlemény szerint a nettó profitja
áprilistól júniusig 5,2 milliárd dollárra hízott.
„Március óta több mint 175 ezer
új munkahelyet teremtettünk, s
ezek közül 125 ezret most alakítunk át állandó munkahellyé” – fogalmazott Bezos. Közölte azt is,
hogy a cég szállítási kapacitásait
160 százalékkal növelte meg a járvány idején.
A harmadik negyedévre Bezos

Plágiummal vádolta meg
a Facebookot a TikTok kínai
videómegosztó tulajdonosa

Plágiummal vádolta meg a
Facebookot a TikTok kínai videómegosztót
tulajdonló
ByteDance, miután Donald
Trump amerikai elnök pénteken azzal fenyegetőzött,
hogy betiltja az applikációt
az Egyesült Államokban.

A pekingi székhelyű kínai vállalatcsoport a szintén tulajdonában
lévő Jinri Toutiao nevű hírkereső
applikáción osztott meg bejegyzést vasárnap este, amelyben úgy
fogalmazott: „A ByteDance mindig is eltökélt volt abban, hogy
globális céggé váljon. E folyamat
során különböző bonyolult és
előre nem várt nehézségekkel kerültünk szembe, ideértve a feszült
nemzetközi politikai környezetet,
a különféle kultúrák összeütközését, valamint versenytársunk, a
Facebook által alkalmazott plágiumot és rágalmakat”.
A vállalat a bejegyzésben nem
bocsátkozott további részletekbe a
vádakról.

Mark Zuckerberg, a Facebook
vezérigazgatója tavaly azzal vádolta meg a TikTokot, hogy cenzúráz egyes, a kínai kormányzattal
szembeni politikai megnyilvánulásokat. A kínai applikáció üzemeltetője akkor visszautasította a
vádat.
Donald Trump pénteken közölte, hogy nemzetbiztonsági aggodalmak miatt betiltja a
TikTokot az Egyesült Államokban. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerint a platformon
keresztül személyes információk
kerülnek a Kínai Kommunista
Párt kezébe.
Eközben a Microsoft amerikai
szoftveróriás tárgyalásokat folytat
a TikTok felvásárlásáról. A vállalat
közleménye szerint a TikTok felvásárlását a teljes biztonsági ellenőrzéstől és az Egyesült Államok
számára nyújtott gazdasági előnyöktől teszik függővé. A Microsoft szeptember közepéig kívánja
lezárni a tárgyalásokat. (MTI)

A fellendülés jelei észlelhetők
a német autóiparban

Javul az üzleti hangulat, és a kereslet fellendülésének jelei mutatkoznak már a német aua
müncheni
egyetem
ifo
tóiparban
gazdaságkutató intézetének kedden az MTIhez eljuttatott havi rendszeres felmérése
alapján.

Az ifo júliusi felmérésében az üzleti hangulat javulását mutatta ki már a második egymást követő hónapban: az index 43,7 pontra emelkedett a júniusi 26,9
pontról. Az autógyártók exportkilátásaikat is pozitívabban értékelték, júliusban a vonatkozó index 40,8
pontra emelkedett a júniusi 17,3 pontról.
Az aktuális helyzetüket azonban továbbra is negatívan ítélik meg az autógyártók, bár kevésbé rossznak,
mint az előző hónapban. Az index a júniusi mínusz
81,9 pontról mínusz 65,5 pontra javult júliusban.
„A foglalkoztatási mutatók még mindig aggodalomra adnak okot” – jegyezte meg a felmérés értéke-
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lésében Klaus Wohlrabe, az ifo intézet (ifo Institut –
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) kutatási vezetője. A vonatkozó
mutató ugyanis csak szerény mértékben javult, mínusz
53,3 pontra mínusz 54,4 pontról. A foglalkoztatási mutató tehát még mindig rosszabbul áll a pénzügyi válság
után, 2009 áprilisában mért mínusz 50,0 pontos mélypontjánál.
A megrendelések mutatója 63,2 pontra ment fel júliusban a júniusi 52,1 pontról. A megrendeléseket az
autógyárak jórészt felhalmozott készleteikből elégítik
ki, a készletmutató ennek megfelelően 30,6 pontra
csökkent az előző havi 40,2 pontról. A megrendelésállomány mutatószáma pedig a júniusi 13,3 pontról
25,5 pontra emelkedett júliusban. A termelési kilátások
mutatószáma júliusban már sorban a harmadik hónapban emelkedett, 50,6 pontra a júniusi 48,8 pontról.
(MTI)

Emelkedtek júniusban az ipari termelői árak
az euróövezetben

Júniusban a vártnál nagyobb mértékben
emelkedtek az előző havihoz képest az ipari
termelői árak az euróövezetben az Európai
Unió statisztikai hivatala, az Eurostat keddi
jelentése alapján.

Az ipari termelői árak a várt 0,5 százalék helyett 0,7
százalékkal nőttek júniusban az előző havihoz képest
az euróövezet 19 tagállamában a májusi 0,6 százalékos
havi csökkenés után. Az euróövezetben a májusihoz
képest az energiaárak emelkedtek a legnagyobb mértékben júniusban, 3,1 százalékkal.
Az egy évvel korábbival összevetve az idén júniusban 3,7 százalékkal csökkentek az ipari termelői árak
az euróövezetben a várt 3,9 százalékos csökkenés helyett. Májusban 5,0 százalékos volt az éves árcsökkenés az euróövezetben. Az energiaipari szektorban az
éves árcsökkenés 12,8 százalékos volt júniusban.
Az Európai Unió 27 tagállamában szintén 0,7 százalékkal emelkedtek az ipari termelői árak júniusban
az előző havihoz képest, amikor 0,5 százalékos volt a

havi árcsökkenés. Az energiaipari szektorban 3,3 százalékos volt a havi áremelkedés.
Éves bázison 3,4 százalékkal emelkedtek júniusban
az ipari termelői árak az EU-ban. Az energiaipari szektorban 11,8 százalékkal csökkentek az árak júniusban
az egy évvel korábbihoz képest.
Havi bázison csak a Cseh Köztársaságban regisztrálták az ipari termelői árak csökkenését júniusban, 0,1
százalékosat.
A legnagyobb havi áremelkedés Észtországban volt,
3,7 százalékos, Dániában 3,3 és Finnországban 2,2 százalékos.
Az ipari termelői árak legnagyobb éves csökkenését
Litvániában regisztrálták júniusban, 7,8 százalékosat.
Belgiumban 7,5 százalékos, Spanyolországban és
Olaszországban 6,1 százalékos volt az éves árcsökkenés. Az ipari termelői árak éves bázison csak három
országban emelkedtek júniusban, Máltán 1,5 százalékkal, Szlovéniában 0,7 százalékkal és Luxemburgban
0,1 százalékkal. (MTI)

Benedekfi Csaba: A siker egyetlen kulcsa
a közös erőfeszítés, a csapatmunka

A Bekecs lábánál, festői környezetben fekvő Székelybere község szembetűnő fejlődésen ment át az elmúlt időszakban. Az önkormányzat élén tevékenykedő
Benedekfi Csaba polgármester minden lehetőséget kihasználva azon dolgozik, hogy a községhez tartozó hét
falu fejlődjön, modern, élhető településsé váljon, olyan
feltételeket teremtve, amelyek itthon maradásra ösztönzik a fiatalokat, nem az elvándorlásra. Ennek fényében dolgoztak és dolgoznak a jövőben is. Az elmúlt
négy év megvalósításai sikernek könyvelhetők el,
ugyanis a község lakóinak régi álma vált valóra a 7,4
km-es községi útszakasz leaszfaltozásával. Az országos településfejlesztési program keretében sikerült
megvalósítani, az elmaradt Márkod–Kendő közötti 1,4
km-es részt pedig saját beruházásból aszfaltozták le.
Jelenleg négy új iskola építési munkálatai folynak,
hogy a község iskolásai, óvodásai a 21. századnak
megfelelő körülmények között tanulhassanak. Sikerült
az elmúlt mandátum ideje alatt a gépparkot bővíteni,
olyan gépeket szereztek be, amelyek segítségével minden munkát el tudnak végezni, ami az önkormányzat
hatáskörébe tartozik. A munka azonban nem áll meg,
elő van készítve további öt fontos projekt. Ezek között
van a község közvilágításának a modernizálása, a gázhálózat kiépítése, három kultúrotthon teljes felújítása,
valamint a község teljes úthálózatának leaszfaltozása.

(Fizetett hirdetés)

„Ezelőtt nyolc évvel arra vállalkoztam, hogy szakmai tudásom szerint Székelybere községet fejleszteni
fogom. Hittel, lendülettel és a közösség iránti elkötelezettséggel fogtam neki a munkának. A megvalósult
tervek mellett nagyon büszke vagyok arra, hogy az önkormányzat közbenjárásával egy pályázati kiírás révén
segíthettünk a község gazdáin, közel 40-en jutottak támogatáshoz. Ez gazdasági szempontból nagy lendületet jelentett a községnek. Számomra minden apró
megvalósítás, amely a közösséget előbbre viszi,
sikernek számít” – nyilatkozta Benedekfi Csaba polgármester.
„Nap mint nap áthaladok Székelybere község területén, és mindig örömmel nyugtázom, hogy jó kezekben van a vezetés. Nagyon rég ismerem Benedekfi
Csaba polgármestert, és bizton állítom, nála jobb vezetőt nem kívánhatna Székelybere. A megvalósult tervek, a folyamatban levő beruházások azt bizonyítják,
hogy minden kicsi községben szükség van a fejlesztésekre, a modernizásra, a közösségnek pedig mozgatóés megtartó ereje van. Ilyen erős, tenni akaró csapattagokkal lehet tovább fejleszteni Maros megyét – méltatta Székelybere polgármesterének munkáját Péter
Ferenc, a Maros megyei RMDSZ elnöke.
Nekünk Maros megye az első!
A Maros megyei RMDSZ sajtóirodája
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Személyazonossági 14 év alatti
kiskorúak számára is

Elektronikus
személyi igazolványok

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Türelemmel épségben hazaérni

(Folytatás az 1. oldalról)
motorosok csak akkor kezdjenek
előzésbe, ha a manőver biztonságos befejezéséhez szükséges útszakasz jól belátható – ismétlik a
közlekedésbiztonsági szakértők. A
nagy mezőgazdasági gépeket fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel ajánlatos megközelíteni,
felkészülve az irányváltoztatásra. A
mellettük való elhaladás, előzés is
jóval veszélyesebb, nagyobb odafigyelést és türelmet igényel még
jó látási körülmények között is. A
mezőgazdasági járművek előzésénél – melyek vezetői félrehúzódással kell segítsenek – nagyobb
oldaltávolságot célszerű tartani.
A munkagépek vezetőinek
felelőssége
Gyorsforgalmú utakon tilos a
különleges, speciális felépítményű
mezőgazdasági gépekkel, járműszerelvényekkel közlekedni, azonban a vidéki utakon megeshet,
hogy az úttestet teljes szélességében elfoglalják. Önjáró kombájnok,
zöldtakarmány-szecskázó
gépek, adapterkocsik, traktor vontatta mezőgazdasági munkagépek
teszik próbára a sofőrök türelmét.
Ezért elsősorban a mezőgazdasági
munkagép vezetőjének kell mindent megtennie a saját és a mások
biztonsága érdekében, akár szemből érkezik, akár őt előzi egy másik
jármű, de mindenik fél részéről
fontos a kölcsönös türelem és elővigyázatosság. A mezőgazdasági
munkagépek, lassú járművek vezetői bizonyos szabályokat be kell
tartsanak a közúti közlekedésben.
A 2002. évi 195-ös számú sürgősségi kormányrendelet értelmében
az illető járműkategóriára érvényes
hajtási jogosítvánnyal kell rendelkezzenek, a tanulóvezetők pedig
csak engedélyezett oktató jelenlétében vezethetnek közutakon. A
fényvisszaverő mellény használata
kötelező a járművezető számára
minden esetben, amikor a 3,5 tonnánál nagyobb teherbírású mezőgazdasági gépen a közúton valami
beavatkozást végez. Éjszaka tilos
az úttesten hagyni traktort vagy

utánfutót. A mezőgazdasági gépek
és utánfutók csak homologált fényszórókkal közlekedhetnek, tilos az
engedélyezettől eltérő színű és
erősségű vagy más figyelmeztető
jelzést szerelni rájuk. Csak akkor
hajthatnak fel a közútra, ha azt közúti jelzőtábla nem tiltja, vagy ha a
jelzőtábla tiltja ugyan, de a mezőgazdasági munkaterület másként
nem közelíthető meg, a jármű érvényes hatósági engedéllyel, kötelező
felelősségbiztosítással rendelkezik,
és a világító-, a fék-, valamint a jelzőberendezések megfelelően működnek. A gumiabroncsokra tapadt
sarat és egyéb szennyeződéseket a
közútra történő felhajtás előtt, valamint az úttestre általuk felhordott
szennyeződéseket le kell takarítsák, a terményt pedig letakarva
szabad szállítani.
Kihágások és bírságok
A 2,5 méter megengedett szélességet meghaladó jármű közlekedésére előírt követelményeknek az
üzemeltetőnek eleget kell tenni. Ha
egy mezőgazdasági vagy erdészeti
betakarítógép meghibásodott fékrendszerrel, kormányművel, hiányos fény- és hangszórókkal, vagy
anélkül közlekedik, kihágásnak
számít, és bírságolják. De akkor
is, ha a megengedettnél nagyobb
arányú szennyezőanyag-koncentrációt tartalmaz a kipufogógáz,
vagy nagy zajt okoz a mezőgazdasági gép. A jármű tulajdonosa
vagy vezetője köteles hatósági
igazolást kérni a rendőrségtől
minden olyan esetben, ha a jármű

A jogszabály több olyan törvénymódosítást is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy az elektronikus
okmány birtokosa online igazolhassa magát, és ezáltal különféle
elektronikus szolgáltatásokat vehessen igénybe – tájékoztatott az
Agerpres. A törvény értelmében a
polgárok választhatnak majd az
egyszerű és az elektronikus személyi igazolvány között. Utóbbi lehetővé teszi tulajdonosa számára,

hogy bejelentkezzen a belügyminisztérium, valamint más állami és
magánintézmények informatikai
rendszerébe, illetve hogy használja
az elektronikus aláírást.
Újdonság, hogy – kizárólag a
szülők vagy törvényes képviselő
igénylésére – a 14 éven aluli gyerekeknek is kibocsátanak egyszerű
vagy elektronikus személyi igazolványt. A jogszabály leszögezi, hogy
az ideiglenes személyi igazolvány
érvényességi ideje 45 nap. Az egyszerű és az elektronikus személyi
igazolvány érvényességi ideje 0 és
14 év közöttiek esetében két év, 14
és 18 év közöttiek esetében négy
év, 18 éven felüliek esetében tíz év.
A 60 éven felülieknek kiadott egyszerű személyi igazolvány korlátlan
ideig érvényes. (sz.p.)

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal szervezésében augusztus
18-ig zajlik a megyeszékhelyen a
nagytakarítás, amely során elszállítják a háztartásoknál felhalmozott
hulladékot. A következő napok utcabeosztásának programja:
Augusztus 5-én, szerdán: a Dózsa
György út vasútállomásig tartó szakasza, L. Rebreanu, Lugas, Állomás
tér, Tordai, Nagyenyedi, Fogarasi,
Zsiláva, Cukorgyár, Rozmaring,
Temes, Egység, Pajka Károly, Váltóőr, Közlegelő, Cséplő, Rakodó,
Termés, Kurta utcák;
Augusztus 6-án, csütörtökön:
Március 8., Ősz, Kapa, Domb, Déli,
Kudzsir, Vajdahunyadi, Resicabányai, Nagydisznódi utcák, a
Meggyesfalvi negyedi erdőszél;
Augusztus 7-én, pénteken: a
Dózsa György út vasútállomástól
lefele eső szakasza, Béga, Gyulafehérvári, Kalapács, Radnóti, Ludasi,
Törcsvári, Caraiman, Bogáti, Nyíres, Malomfalva, Bodoni, Munteanu Ilie utcák;
Augusztus 8-án, szombaton:
Papiu Ilarian, Bernády György,
Sáros, I. Creangă, M. Kogălniceanu, Borsos Tamás, Fürdő, Líceum,
Petre Popescu, Krizantém, Gh. Avramescu, Padeş, Kozma Béla,

Fenyő, Vulkán, Borzeşti, Kelemenhavasok utcák.
Felkérik a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat,
hogy takarítsák ki ingatlanjaikat,
valamint a birtokukban levő területeket és zöldövezeteket. A hulladékot a meghirdetett dátum előtti
napon helyezzék ki a járdaszélre
(kupacokba, kivéve az építkezésből/felújításból származó törmeléket), a szállítóeszközök számára
könnyen megközelíthető helyre. A
fakorona-alakításból származó ágakat külön kell tenni, ellenkező esetben ezeket nem szállítják el. A
hulladékot a munkacsoportok a
meghirdetett program szerinti
napon szállítják el minden utcából.
A kijelölt időpont után kihelyezett
hulladékot csak az új köztisztasági
vállalathoz (Sylevy Salubriserv
Kft.) benyújtott előzetes megrendelés alapján viszik el, az érintetteket
pedig megbírságolják. Rendkívüli
esetekben (időjárási viszonyok, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.) a munkarend
változhat. Amennyiben valamely
utca kimaradt a beosztásból, azt egy
későbbi időpontban pótolják – tájékoztatott Moldovan Florian mérnök, ADP-igazgató. (sz.p.p.)

Bevezetik az elektronikus
személyazonosító
igazolványt, az elektronikus aláírást, illetve a 14 év alatti
gyerekek számára is igényelhetik szüleik a személyi igazolványt. A törvényt hétfőn,
augusztus 3-án hirdette ki az
államfő.

megsérült, de annak nem közúti
baleset volt az oka. A tűzoltókészülék, fényvisszaverő háromszög, elsősegélydoboz hiánya
miatt is bírságolhatnak.
A megengedett szélességet meghaladó járművön vagy járműszerelvényen menet közben kötelező a
figyelmeztető jelzés (sárga villogó)
használata oly módon, hogy a sárga
villogó fény a szembejövő és a követő forgalom számára egyaránt jól
látható legyen. A járművezető köteles tájékozódni az útvonal forgalmi rendjéről és az esetleges
forgalomkorlátozásokról. A járműnek, járműszerelvénynek a közút
területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie. Amennyiben a jármű vezetője az út, a
forgalom és az általa vezetett jármű
sajátosságai miatt úgy ítéli meg,
hogy az átlagosnál nagyobb a baleseti kockázat, a közúti mozgását
köteles járműkísérettel is biztosítani. A járműkíséret a veszélyes, be
nem látható, kanyargós útszakaszon „előfutóként”, a normál,
egyenes szakaszokon kísérő járműként kell haladjon. A járműnek az
úttest menetirány szerinti jobb oldalán úgy kell közlekednie, hogy
mellette legalább 3 m széles burkolt úttest szabadon maradjon a
mögöttes és a szembejövő forgalom zavartalan elhaladása érdekében. Igény és lehetőség szerint,
illetve amennyiben a 3 m nem tartható be, félre kell állni, hogy a forgalom
zavartalanul
továbbhaladhasson.

Folytatódik a nagytakarítás Marosvásárhelyen

Elszállítják
a háztartási hulladékot

Dicsőszentmárton is a szennyezett városok listáján

Két évvel korábban jogosultak
nyugdíjra

Hétfőn, augusztus 3-án kihirdette az államelnök azt a jogszabály-módosítást, melynek
értelmében bővült azon települések listája, ahol a standard
nyugdíjkorhatárhoz képest két
évvel hamarabb nyugdíjba
lehet vonulni.

A dicsőszentmártoni kombinát egykoron (illusztráció)

Míg a korábbi listán szerepelt Marosvásárhely, ezúttal Dicsőszentmártont is szennyezett környezetű
városnak nyilvánították. Ezáltal kérvényezhető az előre hozott nyugdíjazás, ha az érintettek legkevesebb 30
évet a törvény által felsorolt településeken és/vagy azok 8 km-es körzetében laktak. A 2010. évi 263-as
törvény 65. cikkelyének 5. bekezdését
módosító jogszabály szerint két évvel
korábban kérelmezhetik a nyugdíjaztatásukat mindazok, akik bányászati,
kohászati, ércfeldolgozási, kokszipari

tevékenységet folytattak vagy vegyiparban dolgoztak, és így legalább 30
éven át szennyezett környezetben
éltek. Ez esetben megkapják a teljes
nyugdíjat. Az aktualizált jegyzékre a
következő települések kerültek fel:
Nagybánya, Kiskapus (Copşa Mică),
Zalatna, Marosvásárhely, Szörényvár
(Drobeta-Turnu-Severin),
Dicsőszentmárton, Slatina, Turnu-Măgurele, Râmnicu-Vâlcea, illetve a
Hunyad megyei Petrozsény, Zsilvajdejvulkán (Vulcan), Lupény, Petrilla,
Aninósza bányatelep (Aninoasa), Hobicaurikány (Uricani), Vajdahunyad,
Pusztakalán (Călan), Rudabánya
(Brad), Criscior, Vecel (Veţel), Marossolymos (Şoimuş), Körösbánya
(Baia de Criş), Gyalár (Ghelari),
Telek (Teliuc), Csertés (Certej), Boica
(Băiţa), Szászváros (Orăştie), Déva.
(szer)
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Bálint Zsombor

Megvédte a bajnoki címét a CFR

Megszerezte idegenben, a craiovai Ion Oblemenco-stadionban a
győzelmet a kolozsvári CFR, és
ezzel megvédte a bajnoki címét a
labdarúgó 1. liga egyik legkülönlegesebb idényében.
A mérkőzést több furcsaság
előzte meg, mindkét bajnokesélyesnek meg kellett küzdenie a koronavírussal is a három és fél hónapos
kényszerszünet után újrakezett
csonka bajnokságban, a legfurcsább
Fotó: A CFR Facebook-oldala

azonban az lett volna, ha egy körmérkőzéses bajnokság hosszabbításban és tizenegyesekkel dől el.
Történt ugyanis, hogy Craiova nem
tudta az UEFA által megszabott határidő előtt lejátszani az Astra elleni
meccsét, márpedig ennek az eredménye befolyásolhatta volna a bajnok kilétét, ha a Craiova és a CFR
döntetlenre játszik. Ezért a meccs
előtt néhány órával a szövetség végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy
ha kell, hosszabbítást játszanak,
büntetőket rúgnak. Mert hát a szük-

Forma–1
Toto Wolff szerint az idei szezon
nem értéktelenebb a többinél

Toto Wolff, a Mercedes Forma–1-es csapatának főnöke szerint
az idei világbajnoki szezon egyáltalán nem értéktelenebb a többinél.
A pandémia miatt a mostani, a tervezettnél minden bizonnyal
rövidebb idénnyel kapcsolatban a sportvezető kiemelte, ez esetükben csupán azt jelenti, hogy még kevesebbet hibázhatnak.
„Számunkra és minden bizonnyal a sportágban lévők számára
ez az idény pont ugyanolyan értékes, mint az összes többi” – összegzett Toto Wolff.
A 2020-as F1-es szezonban 22 futammal terveztek, de a koronavírus-járvány miatt az első tíz versenyt törölni vagy halasztani
kellett, a vb így csak a múlt hónapban kezdődött el. A módosított
idei programban 13 futam szerepel, amelyből négyet rendeztek
meg eddig, és amelyet a szervezők az év végéig szeretnének legalább 16-ra bővíteni. A XXI. század idényeit tekintve ez valóban
alacsonyabb, de az 1980-as és az 1990-es években megfelelt a
szokásos évadnak.
Csapata, a Mercedes eddigi sikersorozatáról – a négy futam
közül Lewis Hamilton hármat, Valtteri Bottas egyet nyert meg –
azt mondta, a küzdelem addig tart, amíg le nem intik a versenyt,
és amíg valaki meg nem szerzi a vb-címet. Ennek megfelelően
mindkét lábbal a földön kell maradniuk, és soha nem vehetnek
biztosra semmit.
A pontversenyben a hatszoros vb-győztes, címvédő brit Hamilton áll az élen 88 ponttal, őt Bottas követi 58 ponttal. (MTI)

ség törvényt bont, szabályzatokat
rúg fel, és minden olyan elvvel
szembemegy, amelyeket eddig
szentnek és sérthetetlennek hittünk,
ti. hogy játék közben nem lehet módosítani a szabályokat. Egy világjárvány kellett hozzá, hogy
belássuk: minden lehetséges, ha
elég erős, aki kitalálja...
Ezer szerencse, hogy végül a bajnoki címhez nem kellett ez a szabályozási hókuszpókusz, hisz – ha le
is játsszák, ezt egyelőre nem lehet
tudni – az Astra–Craiova meccs

nem befolyásolja már a sorrendet,
az FRF éjfélig nyugodt lélekkel
megküldhette az európai kupákban
szereplő csapatok nevét.
Óvatoskodással kezdődött a bajnoki döntő, de tíz perc után szinte a
semmiből sült el Nistor lába, aki 25
méterről megcélozta Arlauskis kapujának alsó sarkát. A gyors craiovai vezetéstől azonban magához
tért Dan Petrescu csapata, aki ezúttal is a kórházi ágyából osztogatta
az utasításokat játékosainak. A CFR
átvette az irányítást, és egyre nagyobb veszélybe sodorta Pigliacelli
kapuját. Igaz, a Craiova ellentámadásai sem voltak veszélytelenek. Az
egyenlítés egy szöglet után következett be, a középhátvéd Vinicius
fejelt a hálóba.
Az egyre magabiztosabban focizó CFR számára a második félidőben logikusan jöttek a következő
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gólok, miközben a craiovaiak egyre
inkább beszorultak. Végül Boli fejesével vette át Kolozsvár a vezetést, és aztán Deac értékesítette a
Vinicius lerántása miatt megítélt
büntetőt. Az utolsó néhány percben
Craiova megpróbált mindent, hogy
visszajöjjön a meccsbe, azonban a
CFR védelme és Arlauskis áthatolhatatlan akadálynak bizonyultak.
A bajnok tehát megvan, a bajnokság befejezése azonban ködbe vész.
Ha a felsőházban csak két meccs
van még elviekben hátra, az alsóházban teljes a homály, hisz az FRF
végrehajtó bizottsága lehetetlen választás elé állította a profi ligát,
amelynek azt kell megmondania, hogy mikorra akarja az osztályozót: vasárnapra, vagy jövő szerdára. Márpedig addig fizikai
lehetetlenség bepótolni az elmaradt
meccseket.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, felsőház, 10. forduló: Craiovai Universitatea – Kolozsvári CFR 1-3 (1-1)
Craiovai Ion Oblemenco-stadion, nézők nélkül. Vezették: Ovidiu
Hațegan (Arad) – Octavian Șovre (Szatmárnémeti), Vasile Marinescu
(Bukarest). Tartalék: Radu Petrescu (Bukarest). Ellenőr: Aron Huzu
(Nagyszeben).
Universitatea: Pigliacelli – Vlădoiu, Acka, Čosić, Vătăjelu, Nistor, Mateiu (75. Ivanov), Cicâldău, Bărbuț (59. Ivan), Koljić, Mihăilă (75. Baiaram).
CFR: Arlauskis – Burcă, Vinicius, Boli, Camora, Itu (65. Costache),
Bordeianu (84. Luis Aurelio), Deac, Omrani (85. Perreira), Rondón
(65. Hoban), Joca (8. Chipciu).
Gólok: Nistor (10.), illetve Vinicius (36.), Boli (56.), Deac (77. – büntetőből).
Sárga lapok: Nistor (58.), Čosić (76.), illetve Pereira (90+1.)

Rajt előtt Székelyföld Kerékpáros Körversenye

A 14. kiírásához érkezett Székelyföld Kerékpáros Körversenye, amelynek megszervezése nagy kihívásnak
bizonyult a koronavírus-világjárvány
miatt, több pluszintézkedést kellett
hozni.
Nehézséget okozott a szervezőknek az is, hogy az előre benevezett
csapatok folyamatosan léptek vissza
a Romániát illető szigorítások miatt.
Míg egy héttel ezelőtt 22 csapat volt
a biztos listán, addig ez a szám a verseny előtt két nappal 16-ra csökkent.
Jelen állás szerint hét kontinentális
csapat, hat klubcsapat és három válogatott áll rajthoz a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség naptárában 2.2-es
besorolással bíró versenyen.
A mezőny augusztus 5-én, szerdán
a Sepsiszentgyörgy utcáin zajló prológgal indít, másnap jön a hagyományos háromszéki kastélyetap. Utóbbi
útvonala ezúttal nem hagyja el Kovászna megyét. Csütörtökön a közel
200 kilométeres királyetap lesz soron,
míg a zárónapon két fél szakaszt rendeznek. Előbb szombat délelőtt az
egyéni időfutamra kerül sor, délután
jön a Felcsíkot és Alcsíkot összefogó

III. B fél szakasz, amely Csíkszereda
utcáin fejeződik be.
A részt vevő csapatok:
Kontinentális csapatok: Team
Novak (Románia), Goitti Victoria –
Savini Due Team (Románia), Mazowsze-Serce Polski (Lengyelország),
LKT-Team-Brandenburg
(Németország), Vino-Astana Motors
(Kazahsztán), Dukla Banska Bystrica
(Szlovákia), CCC Developement
Team (Lengyelország).
Klubcsapatok: UVT-Devron West
Cycling Team (Románia), CS Steaua
Bucureşti (Románia), Delio Gallina
Colosio Eurofeed (Olaszország),
Drag RT Cycling Team (Bulgária),
Levski-Doltcini RT (Bulgária), Epronex-BSS Oil (Magyarország).
Válogatottak: Románia, Szerbia és
Szlovákia válogatottja.
Szakaszok:
Prológ, augusztus 5. (5,51 km),
18.00: Sepsiszentgyörgy utcáin.
I. szakasz, augusztus 6. (175,6
km), 11.00: Sepsiszentgyörgy – Kovászna – Kézdivásárhely – Bálványos
– Mikóújfalu – Barót – Bölön – Sepsiszentgyörgy.

II. szakasz, augusztus 7. (198,44
km), 11.00: Csíkszereda – Gyergyószentmiklós – Borzont – Parajd –
Székelyudvarhely – Szentegyháza –
Csíkszereda.
III. A szakasz, augusztus 8. (5,65
km), 10.00: Tolvajos-tető – Hargitafürdő.
III. B szakasz, augusztus 8. (122
km), 16.30: Csíkszereda – Csíkrákos
– Csíkszépvíz – Csíkszereda – Csíkszentkirály – Csíkszentimre – Tusnád
– Csíkszentmárton – Csíkbánkfalva –
Csíkszentlélek – Csíkszereda – 7 kör
Csíkszereda utcáin.
Fontos tudnivaló: a mezőnynek a
fentebb említett útszakaszokon való
áthaladása során forgalomkorlátozásra kerül sor. A prológ, a III. A, illetve a III. B szakasz záróköreinél
teljes útlezárásra kell számítani.

Szervezők: Hargita Megyei Sportés Ifjúsági Igazgatóság; Csíkszereda
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala és Önkormányzata; Városi
Sportklub, Csíkszereda; Intersport
Sportklub; Siculus Alpin Club; Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC.

Közel öt hónap után visszatér a nemzetközi klubfutball

Közel öt hónap után folytatódik a labdarúgó Európa-liga, amelyben szerdán
négy nyolcaddöntős párban derül fény a
továbbjutó kilétére.
A nyolcaddöntő párharcai közül hatban meg tudták rendezni az első mérkőzéseket még március 12-én, az
Internazionale – Getafe, valamint a Sevilla – Roma összecsapásokat azonban
már nem sikerült lebonyolítani.
A módosított versenykiírás szerint a
két spanyol-olasz párosításban egyetlen,
semleges helyszínen lejátszott mérkőzés
dönt a továbbjutásról, a többi esetben az
első mérkőzéseken idegenben szereplő
együttesek fogadják riválisaikat.
Az Inter, a Getafe, a Sevilla és a Roma
csapata emiatt már most elutazik a négy
németországi helyszín valamelyikére,
míg a továbbjutók a szerdai és csütörtöki
mérkőzéseiket követően teszik át székhelyüket Kölnbe, Düsseldorfba, Gelsenkirchenbe, illetve Duisburgba, ahol
nézők nélkül csapnak majd össze egy-

mással. Ez utóbbi feltétel alól a török Basaksehirt fogadó dán FC Köbenhavn szeretett volna felmentést kapni, az európai
szövetség (UEFA) azonban minden viszszavágóra zárt kapus mérkőzéseket írt
elő a koronavírus-járvány miatt.
A sorozatban állva maradt együttesek
közül kilencen is a négy legerősebb bajnokságból érkeznek, közülük a Wolverhampton, a Getafe és az Eintracht
Frankfurt számára is a következő szezon
európai kupaszereplése is a tét: a sorozat
győztese a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet a 2020/2021-es idényben.
Nagy meglepetés lenne ugyanakkor,
ha a végelszámolásnál nem a Manchester
United, az Inter, a Roma vagy a Sevilla
lenne ott, ugyanis mind a négy együttes
hosszú veretlenségi szériával a háta mögött vág neki a végjátéknak. Az angol
bajnokságban bronzérmesként zárt MU
21 mérkőzés óta nem talált legyőzőre, az
ugyancsak biztos BL-induló Inter leg-

utóbbi nyolc mérkőzéséből három döntetlen mellett ötször nyert, és az elmúlt
kilenc év legjobb eredményét elérve másodikként végzett a Serie A-ban.
A Roma – mely bajnoki ötödikként az
EL-ben szerzett indulási jogot – utolsó
nyolc bajnokiján hétszer győzve maradt
veretlen, míg a BL-résztvevő Sevilla 17
mérkőzéses vereség nélküli szériát épített, az újraindulás óta 11 találkozón hat
győzelem és öt döntetlen a mérlege.
Meglepetést leginkább a Premier
League-ben sokáig jól álló Wolverhampton, vagy a Bundesligában ötödikként
zárt Leverkusen okozhat, míg a kisebb
csapatoknak az adhat bizakodásra okot,
hogy a negyeddöntőtől kezdődően minden párharcban egy mérkőzésen dől el a
továbbjutás.
A sorozat negyeddöntőit jövő hétfőn
és kedden tartják, az elődöntőkre augusztus 16-17-én kerül sor, míg a finálét
augusztus 21-én rendezik Kölnben.
(MTI)

Európa-liga:
szerda, nyolcaddöntő:
Internazionale (olasz) – Getafe (spanyol), Gelsenkirchen 21.00

nyolcaddöntő, visszavágók (zárójelben az első mérkőzés eredménye):
FC Köbenhavn (dán) – Basaksehir (török) 18.55 (0-1)
Sahtar Donyeck (ukrán) – VfL Wolfsburg (német)
18.55 (2-1)
Manchester United (angol) – LASK Linz (osztrák)
21.00 (5-0)
csütörtök, nyolcaddöntő:
Sevilla (spanyol) – AS Roma (olasz), Duisburg 18.55

nyolcaddöntő, visszavágók:
Bayer Leverkusen (német) – Glasgow Rangers (skót)
18.55 (3-1)
Wolverhampton Wanderers (angol) – Olimpiakosz Pireusz (görög) 21.00 (1-1)
FC Basel (svájci) – Eintracht Frankfurt (német) 21.00
(3-0)
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Közlekedés

Egy városban nagyon fontos tényező,
hogy milyen lehetőségek vannak arra,
hogy A pontból eljussunk B pontba.
Az egyetemisták egy része rendelkezik autóval és jogosítvánnyal, nekik
számít, hogy mennyire forgalmas a
város, és például mennyi idő kell
ahhoz, hogy a lakástól eljussanak az
egyetemre. Az egyetemisták nagyobb
részének azonban nincs saját autója,
vagy nem használja a városban, őket
az alternatív közlekedési módok érdeklik: hogy milyen a tömegközlekedés, mennyire lehet a különböző
tömegközlekedési eszközökkel megközelíteni egy-egy fontos célállomást,
hogy ezeken kívül még milyen eszközökkel lehet eljutni egyik pontból a
másikba. Természetesen minden
város különbözik. Hogyan tudnak
közlekedni az egyetemisták a különböző városokban, mennyi időt vesz
fel, és melyek a jó opciók? – ezekre
keressük a választ sorozatunk második részében.

Nagy-Bodó Szilárd

Kedei Csenge: Az autó az úr, és mindenre
figyelni kell!

Be kell vallanom, hogy a közlekedés tekintetében nagyon szerencsés voltam, hiszen az
egyetem mellett laktam, a központtól kétpercnyi sétára. A két kezemen meg tudom
számolni, hányszor ültem buszra Marosvásárhelyen, de az emlékezetes marad, és
egyértelműen rossz emlékek. Őszintén szólva
rühelltem busszal utazni, nemcsak Vásárhelyen, de ott különösen, ennek az egyik fő oka
a késés, volt olyan, hogy fél órát vártam a
buszra. A lakótársaim sem dicsérték a vásárhelyi tömegközlekedést. Mindenki azon a véleményen van, hogy lenne amit javítani rajta.
Az autósforgalom is távol áll a jótól. Az
autósok ráhúznak a biciklisekre, és volt olyan
is, hogy majdnem elütöttek az átjárón. Székelykeresztúron megszoktam, hogy nincs
annyi autó, a forgalom Vásárhelyen óriásinak

tűnt. Ahogy sok minden mást, ezt is meg kellett szoknom, valamint azt is, hogy mindig,
mindenhol kell keresni átjárót.
Seprődi Franciska: Néha 20 perc, máskor
másfél óra
Ha egy szóval kellene bemutatni a bukaresti közlekedést, azt mondanám, hogy nehézkes. Ha az embernek szerencséje van, és

A legtöbb egyetemista, aki jogosítvánnyal
és autóval rendelkezik, azt mondaná, hogy
nem éri meg Kolozsváron kocsival közlekedni, hacsak nem éjszaka kell eljusson egy
nagyon távoli pontjára a városnak.
Elsősorban a tömegközlekedés jól működik. Gyakorlatilag, de facto, ingyenes a tömegközlekedés. Amikor én egyetemre
kerültem, két vonalra lehetett ingyenes bérletet váltani egyetemistaként. Azóta ez megváltozott, most már 120 utazásra lehet
felhasználni az egyetemistabérletet, ezt pedig
nem is igazán lehet kimeríteni egy hónap
alatt. Egy utazásnak számít 2-3 vonal igénybevétele is egy órán belül. Úgyhogy talán ez
a legajánlatosabb és legkézenfekvőbb a legtöbb ember számára.
Amire még sokan esküsznek, és magam is
igyekeztem, hogy gyakrabban közlekedjek
biciklivel. Létezik egy biciklikölcsönző rendszer, amit az önkormányzat tart fenn, ezt is
igénybe lehet venni, de nagyobb anyagi befektetés nélkül is szert lehet tenni kerékpárra,
amivel nagy valószínűséggel még a tömegközlekedésnél is gyorsabban el lehet jutni a
város bármely távoli pontjára.
Amit még megemlítenék, hogy most elektromos hajtányok is bérelhetők Kolozsváron.
Gáspár Attila: Autóval katasztrófa, tömegközlekedéssel maga a mennyország

voltam hozzászokva, hiszen Marosvásárhelyen akár fél órát is kell várni egy-egy buszra.
Mindent összevetve azt tudom mondani,
hogy egyáltalán nem éri meg autóval közlekedni Budapesten. Én vagy a tömegközlekedést, vagy a biciklit, vagy az elektromos
hajtányt ajánlom. Érdemes letölteni egy alkalmazást vagy akár a Google Mapset, ezek
megmutatják, milyen útvonalon lehet eljutni
valahova, és azt is jelzik, hol kell átszállni, és
melyik vonalra. Természetesen ezekhez az alkalmazásokhoz internetre van szükség.
Szabó Fruzsina: Jól meg van oldva

Fotók: Nagy B. Sz.

a metró közelében lakik, még elviselhető, de
elég rosszul van megoldva a tömegközlekedés. Természetesen van összeköttetés: busz,
villamos, de ez nem oldja meg a problémát.
Bárhova megy az ember, legalább egy óra az
út, ha nem kettő. Én autóval járok, 10 kilométerre lakom az egyetemtől, és ha vasárnap
reggel be kell mennem, mindössze 20 percet
vesz igénybe az út, de ha hétköznap este megyek haza, 2 órát is rostokolnom kell az autóban. Nagyon függ attól, hogy milyen nap
van, és hány óra. A forgalom nincs olyan
szinten megoldva, hogy jól tudjanak haladni
az autók, folyamatosan dugó alakul ki.
Őszintén szólva nem tudok olyan alternatívát
mondani, amivel jól, biztonságosan és gyorsan lehetne haladni Bukarestben, legalábbis
Én főként a diákbérletet használtam. Ez
a forgalmas órákban.
havi 3500 forintba, azaz körülbelül 50 lejbe
Domokos Ferenc: Tömegközlekedés és ke- kerül, és ezzel minden tömegközlekedési eszrékpár
közt igénybe lehetett venni Budapesten. Hozzáteszem, hogy a diákbérlet igényléséhez
szükség van egy kódra, amit az egyetem ad.
Ezenkívül Budapesten ott vannak a nagyon
jó, bérelhető elektromos hajtányok, ezt alkalmazáson keresztül lehet kibérelni, ezenkívül
rengetegen közlekednek kerékpárral Budapest útjain.
Amikor eldöntöttem, hogy Budapestre megyek, meg sem fordult a fejemben, hogy autóval fogok ott közlekedni, hiszen ott
kocsival járni katasztrófa, legalábbis én ezt
láttam. Meg lehet élni autóval is, de nincs értelme, annyira jó a tömegközlekedés, hogy az
ember egyszerűen nem érzi igényét annak,
hogy kocsija legyen. Egy konkrét példa: egyszer lekéstem egy metrót, és kezdtem idegeskedni, de mire elmondtam magamban az
ideges monológot, arra már meg is érkezett a
következő szerelvény. Ehhez egyáltalán nem

Véleményem szerint jól meg van oldva,
könnyebben lehet Nagyváradon közlekedni,
mint Kolozsváron vagy akár Marosvásárhelyen. Nekem nincs jogosítványom, de nagyon
sok barátomnak van, és elég sokat közlekedünk autóval. Példaként Kolozsvárt és Vásárhelyt tudom felhozni, mert Kolozsvárra elég
sokat járunk, és Marosvásárhelyen éltem 19
évig, az a véleményem, hogy nagyságrendekkel jobb a közlekedés Váradon.
Főleg gyalog járok, de első éven nagyon
sokat villamosoztam, és elmondhatom, hogy
nagyon jól járnak, persze azért nem hasonlítható össze a budapesti tömegközlekedéssel.
A bicikliutak is sokkal jobbak, vagy ahol
nincs bicikliút, könnyen lehet kerékpárral haladni az autók között.
*
A sorozat következő részében rátérünk a
„piszkos anyagiakra”, azaz, hogy mennyibe
kerül az élet egy-egy egyetemi városban.
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Az Outward Bound Romania nappali tábort hirdet
idén nyárára.

A természetben eltöltött idő nagymértékű igényét a koronavírus-megelőzési szabványok alapján tervezett programok által biztosítják.
Helyszín: Május 1. utca, Szováta.
Három új periódus: 2020. augusztus 10–14., 17–21. és 24–28.
Célcsoportok:
Első lépések a természetben: 7–10 év közöttieknek.
Természetre hangolva: 11–13 év közöttieknek és 14–16 év közöttieknek.
Hozzájárulás: 500 lej/fő – utaztatás nélkül.
550 lej/fő – utaztatással (Marosvásárhelyről).
* Nappali tábor (5 napos program, hétfőtől péntekig, mindennap 9 és 17 óra között).
Programkoordinátor:
Barabás Tünde
tel: 0365-407-673
mobil: 0769-224-290
e-mail: info@outwardbound.ro
Kegyelettel emlékezünk augusztus 5-én a

drága édesapára, nagytatára, a nyárád-

szentmártoni MARTON LAJOSRA, aki 4 éve

távozott szerettei köréből. Emléke legyen
áldott, nyugalma fölött őrködjön szerete-

tünk.

Szerettei. (8343–I)
Szomorú, megtört szívvel emlékezünk a káposztásszentmiklósi

TÓTH

RÓBERT

LEVENTÉRE halálának 10. évfordulóján.

Örökké bánatos szülei, lánya, Nóra, test-

vére, Attila, felesége, Mónika és Tímea.
Nyugodj
(8361)

békében,

drága

„Magadban sirass el mindent,

ami fáj,

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8220-I)

MINDENFÉLE
EZENNEL ÉRTESÍTEM az érintetteket, hogy 2020. augusztus 1-jétől a
0365/634-213-as telefonszámon nem
érhető el dr. Sáfár Emese orvosi rendelője. A jogi képviselő. (8337-I)
VÁLLALOK tető-, kerítés-, épülethomlokzat-, csatorna-, lefolyókészítést, járólap lerakását, sürgős
javításokat. Tel. 0759-552-041.
(8164-I)
KÉSZÍTÜNK új tetőket Lindab lemezzel és kerítést; vállalunk cserépforgatást, szigetelést kátránnyal, festést,
meszelést és hegesztést. Tel. 0740651-354. (8243)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310
vagy 0756-128-313. (64908-I)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8284-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,
kis javításokat, bádogosmunkát, készre
dolgozást,
glettolást,
festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (8248)
VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből és cserépből, festést, meszelést,
szigetelést
polisztirénnel,
készítünk kéményeket. Tel. 0769389-182. (8358-I)
VÁLLALUNK: garázsjavítást, vakolást,
tetőjavítást, betonozást, festést. Tel.
0747-816-052. (8347)
TETŐFEDÉST, ácsmunkát, kül- és beltéri
munkát vállalok. Minőségi munkát
végzek. Tel. 0758-737-660. (8351)
KÚTÁSÁST vállalunk és kútgyűrűket
árulunk. Tel. 0765-385-595. (8356)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó férjre, édesapára, nagytatára, a
székelybői születésű id. GÁBOR
JÓZSEF volt tiszthelyettesre ma,
augusztus 5-én, amikor öt éve,
hogy eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Bánatos felesége, két
fia és azok családja. (8364)

hisz úgysem látja más, milyen

mélyre ás

lelked mélyében a csendes zokogás.”

(Kun Magdolna)

Isten akaratát elfogadva, de szí-

vünkben mély fájdalommal és a

hiány leküzdhetetlen érzésével

emlékezünk a szerető férjre,

apára, TROMBITÁS GYÖRGYRE
(Gyuri), a Művészeti Líceum volt

hegedűtanárára halálának 3. évfordulóján.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Szeretetünk mindig veled marad.

A gyászoló család. (8365-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély megrendüléssel, fájdalommal tudatjuk, hogy 2020. augusz-

Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökké élni
fogsz, mert szerettünk, és hiányzol nagyon.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk augusztus 5-én a búzásbesenyői BARA TERÉZRE
szül. Máté halálának 18. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei.
(83621)

tus 3-án a szeretett férj, drága

édesapa, testvér, sógor, unokaöcs,

BIRÓ ATTILA

rövid, de súlyos szenvedés után

átadta lelkét Teremtő Urának. Augusztus 5-én, szerdán délután 4

órakor helyezzük örök nyuga-

lomra a zsögödi (Csíkszereda)

temetőben. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (8357-I)

ROBIKA!

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A marosvásárhelyi Ügyes
Kezek Alapítvány munkaközössége, oktatói, nevelői, fiataljai, osztozva a gyászban,
részvétüket fejezik ki Cseh
Ilonának és leányának FÉRJE
elhunyta alkalmából.
„Aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
Vigasztalódást
kívánunk!
(8341)

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Igen biztos segítség
a nyomorúságban.”
(Zsolt. 46,2)
Isten vigasztaló szeretete
őrizze a családot.
Az Ügyes Kezek Alapítvány
Szülők Klubja. (8340)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak a szovátai NAGY FERENC (Ferke
bátya)
elvesztése
miatt.
Marosvásárhelyről az Izsák
család. (8367)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, CSEH
SÁNDOR temetésén részt vettek,
gyászunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (8352-I)
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Viselj maszkot,
mert
megmentheti
az életed!
Vigyázz arra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.
• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.
• a maszk színes oldala legyen
kívül.
• a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.
• a maszkot a gumifüllel rögzítsd a füledre.
• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.
• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füledről.
• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületektől.
• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.
• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.
• csupán a szájadat vagy az orrodat takard el.
• maradjon rés a maszk és az
arcod között.
• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.
• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.
• érintsd meg a maszk belső
felét.
• távolítsd el a maszkot, amikor beszélsz valakivel.
• hordd a maszkot az állad
alatt.
• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.
• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viselj maszkot,
mutasd meg,
hogy felelősségteljes ember
vagy!

KOBAK KÖNYVESBOLT

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

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

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

