
Marosvásárhelyen fognak ellátni súlyosabb állapotban levő
koronavírus-fertőzötteket, akik azokból a megyékből érkez-
nek, ahol már nincs hely a kórházakban – nyilatkozta a hét
végén a Marosvásárhelyi Rádiónak Raed Arafat államtitkár, a
Belügyminisztérium Sürgősségi Főosztályának vezetője. A
hírt Mara Togănel prefektus hétfőn megerősítette. 

Az államtitkárral való egyezség alapján kezdetben tíz ágyba kerülnek
kritikus állapotban levő betegek, számukat a hét végére megduplázzák
– nyilatkozta a Népújságnak a prefektus. A helyszín az orvosi egyetem
korszerű többrendeltetésű sportterme, amelyet prof. Leonard Azamfirei
rektor és a Prefektusi Hivatal kezdeményezésére rendeztek át moduláris
SARS-Cov-2-kórházzá, hogy a megyében működő fekvőbeteg-ellátó
egységek telítődése nyomán ott kezeljék az enyhe lefolyású 

Lélektorzulás?
Tombol a koronavírus Romániában, naponta ezer fölötti a fertő-

zöttek száma. Az „illetékesek” megszorító intézkedések szigorításá-
val riogatják a népet. A nép pedig a maga módján reagál ezekre.
Van, aki betartja a szabályokat, van, aki háborog, és van, aki pisz-
tolyt, kardot ránt, tüntet, ordít. Mindenki civilizációs szintje, vérmér-
séklete szerint.

A járvány azonban nem csak a testi egészségre káros. Van, aki
annyira begurul tőle, hogy mindenáron bűnbakot keres a napról
napra szaporodó fertőzöttek miatt – bár a statisztikákból nem lehet
senki biztos abban, hogy a naponta közölt adatok mennyire hitelesek.
Az államfőnek például békeidőben vagy pandémia idején rögeszmé-
sen az RMDSZ és a szociáldemokraták jutnak eszébe. Mindenért ők
a hibásak.

És olyanok is vannak, akik a valaha félistennek tartott belügyi ál-
lamtitkárt, Raed Arafatot átkozzák, fenyegetik, és próbálják befeke-
títeni. Elég, ha csak azt a levelet említjük, amelyben valakik az ő
nevében arra biztatják az illetékeseket, hogy saját hatáskörben, meg-
ítélésük szerint közöljék a fertőzöttek és a koronavírusos elhunytak
számát. Mint utóbb kiderült, a feladónak nincs köze a kormányhoz,
és a levelet nem is Arafat írta. 

A járványügyi megszorító intézkedések kapcsán azonban Arafat
első számú közellenséggé vált egyesek szemében. Annyira, hogy már
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Bodolai Gyöngyi

Bem–Petőfi-
emléktúra 
negyedszer
Az idei túrán a Württemberg-huszá-
rokhoz csatlakozott egy bekecsalji
kopjás lófő és két személy a kecseti
lófőlovasudvartól is. A huszárok pénte-
ken délután az Erdőszentgyörgy köz-
pontjában álló Petőfi-emléktáblánál,
az egykori Lábasháznál koszorúztak,
ahol Bem és Petőfi megpihent 1849.
július 30-án. 
____________2.
Nem pihennek 
Marossárpatakon 
A koronavírus-járvány rendkívül hátrá-
nyosan érintette a folyamatban levő
beruházásokat, a közbeszerzési eljá-
rások mellett a már megkezdett épít-
kezések is lelassultak, így bőven van
pótolnivaló – tudtuk meg Kozma Barna
polgármestertől, aki jó községgazdaként
rendszeresen ellenőrzi, ottjártunkkor is
szemrevételezte és véleményezte a ki-
vitelezők teljesítményét.
____________6.
Határvidék 
a múltból
Járvány ide vagy oda, a Maros Me-
gyei Múzeum ez évben is megszer-
vezte immár hagyományos római
fesztiválját Mikházán. És milyen jól
tette! 
____________7.

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 4. oldalon)

Megkezdi működését a moduláris kórház 

Más megyéből hoznak betegeket



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 sze-
rezte meg hivatásos képzőművészi diplomáját, azóta a
kisplasztikában, a köztéri szobrászatban és a bronzön-
tésben egyaránt komoly elismerést szerzett. Vásárhelyi
egyéni kiállításán mintegy harminc kis bronzszoborral
nyújt bepillantást a távoli múltba gyökerező, modern
hangvételű alkotói világába. Sánta Csaba alkotásait
Nagy Miklós Kund művészeti író ajánlja az érdeklődők
figyelmébe. 

Folkest a Tékában 
Augusztus 5-én, szerdán 20 órától újabb folkestre várja
közönségét a Maros Művészegyüttes a marosvásárhe-
lyi Teleki Téka udvarán. Műsorukkal nagy táncos elő-
deik és népünk virtuóz férfitáncai előtt hódolnak. Az
előadást indító bihari muzsika Bartók Béla gyűjtése
nyomán maradt fenn. Emellett a nagyérdemű eleki tán-
cokat, mezőségi férfitáncokat, széki és cigány táncokat

láthat, válaszúti, vízmelléki, széki népdalokat és cigány
keservest is hallgathat. Énekel Kásler Magda, kíséri a
Maros Művészegyüttes zenekara. A rendezvényen a
járványügyi protokoll betartásával lehet részt venni,
helyfoglalás az érkezés sorrendjében. A kötelező távol-
ságtartás miatt a helyek száma korlátozott. Jegyek a
helyszínen kaphatók, de előzetes helyfoglalás szüksé-
ges a 0757-059-594-es telefonszámon. 

Bögözi Attila könyvbemutatója 
A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) au-
gusztus 6-án, csütörtökön 17 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 könyvet méltatja és a szerzővel beszél-
get Szucher Ervin újságíró, valamint Szűcs László, a
kötet szerkesztője, a MÚRE elnöke. Meghívott Soós
Zoltán, Marosvásárhely független polgármesterjelöltje.
A szervezők felhívják a résztvevők szíves figyelmét,
hogy a járványügyi szabályok betartása kötelező. 

Nagy Imre-tárlat 
a Kultúrpalotában 

Augusztus 7-ig látogatható a Maros Megyei Múzeum
gyűjteményében levő Nagy Imre-alkotásokból, 
festményekből és grafikákból nyílt kiállítás a Kultúrpa-
lota II. emeleti jobb szárnyában, a Művészeti Múzeum-
ban. 

Az elmúlt hét végén negyedszerre szervezte meg az er-
dőszentgyörgyi Württemberg Sándor Egyesület a Bem–
Petőfi lovas emléktúrát, amely révén évente azt az
útszakaszt járják be, amelyet Bem tábornok tett meg vidé-
künkön, oldalán Petőfi Sándorral a vesztes és végzetes fe-
héregyházi csatatér felé. 

Az idei túrán a Württemberg-huszárokhoz csatlakozott
egy bekecsalji kopjás lófő és két személy a kecseti lófő lo-
vasudvartól is. A huszárok pénteken délután az Erdőszent-
györgy központjában álló Petőfi-emléktáblánál, az egykori
Lábasháznál koszorúztak, ahol Bem és Petőfi megpihent
1849. július 30-án. Ugyanakkor ez alkalommal az emlék-
táblán egy QR-kódot is elhelyeztek, amely révén a látoga-

tók, érdeklődők okostelefon segítségével további, az épü-
lethez kötődő tudnivalókhoz juthatnak. Innen a lovasok
Bözödig haladtak, ahol megszálltak, majd szombaton a
dombokon átvágva érkeztek Fehéregyházára, ahol elhe-
lyezték a kegyelet koszorúit, majd vasárnap reggel indul-
tak haza. Mivel idén a járvány miatt nem rendeztek
ünnepséget, a lovasok előtt már egy héttel a helyi Petőfi
Sándor művelődési egyesület elhelyezte a saját koszorúit,
ők is csak a járványügyi intézkedéseket messzemenően
betartva lovagolhattak – tudtuk meg Báthori Istvántól, az
erdőszentgyörgyi huszárezred kapitányától, aki azt is hoz-
zátette: kimerítő egy ilyen lovas túra, főleg a kánikulai me-
legben. (gligor)

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max.290C
min.160C

Ma DOMINIKA
és DOMONKOS, 
holnap KRISZTINA napja.
KRISZTINA: a Krisztián név (je-
lentése: krisztusi, Krisztushoz tar-
tozó) női párja.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. augusztus 3.

1 EUR 4,8351
1 USD 4,1131

100 HUF 1,4009
1 g ARANY 260,8073

A megyei kórházban is végeznek 
koronavírustesztet 

Augusztus 3-tól, hétfőtől a Maros Megyei Klinikai Kórház
orvosi szolgáltatásai a SARS-Cov2 vírusfertőzés RT-PCR-
kimutatási tesztjével bővülnek. Az intézménynek napi tíz
teszt elvégzésére van kapacitása. A kórház orvosi elemzé-
seket végző laboratóriumában zajló teszteléshez előzetes
időpont-egyeztetés szükséges. A vizsgálat ára 350 lej. Elő-
jegyzésért hétfőtől péntekig 7.30–8.30 óra között a 0365-
882-609 telefonszám hívható. A teszteredményeket igény
szerint román vagy angol nyelven állítják ki – tájékoztatott
közleményben a megyei klinikai kórház sajtóosztálya. 

Folytatódik a nagytakarítás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében
folytatódik a nagytakarítás, amely során elszállítják a fölös-
legessé vált kacatot, kidobásra ítélt tárgyakat. Augusztus
4-én, ma a Raktár, Felszabadulás, Kultúrház, Prut, Kuko-
rica, Meggyesfalvi, Măcin, Körös, Vlegyásza, Kászon, Va-
sile Lupu, Tázló, I. H. Rădulescu, Băneasa, Méh utcákból
és a kőfejtő térségéből; augusztus 5-én, szerdán a Dózsa
György út vasútállomásig tartó szakaszáról, a L. Rebreanu,
Lugas, Állomás tér, Tordai, Nagyenyedi, Fogarasi, Zsiláva,
Cukorgyár, Rozmaring, Temes, Egység, Pajka Károly, Vál-
tóőr, Közlegelő, Cséplő, Rakodó, Termés, Kurta utcákból
viszik el a kirakott holmit. A hulladékot a meghirdetett idő-
pont előtti napon kell kihelyezni. A kijelölt időpont után csak
megrendelésre szállítják el a hulladékot a Sylevy Salubri-
serv munkatársai. Az egész heti beosztás (augusztus 8-ig,
szombatig, ezt a napot is beleértve) a polgármesteri hivatal
internetes oldalán (www.tirgumures.ro) tekinthető meg. 

13 pedagógussal több 
választhat katedrát 

Az 51 fellebbezést követően 112-ről 125-re, azaz 66,13
százalékra nőtt azon pedagógusok száma megyénkben,
akik meghatározatlan időre szóló (tituláris) katedra elfogla-
lására jogosultak. A 189 pályázóból 125-en választhatnak
állást, mivel mind az írásbeli dolgozatuk, mind az átlaguk
elérte vagy meghaladta a nyolcast, ami a sikeres vizsga fel-
tétele volt. Az eredményeket egy nappal korábban, augusz-
tus 3-án tették közzé mind a vizsgaközpontokban, mind
definitivat.edu.ro honlapon. 

Új rövid terápiás program 
a Bonus Pastornál 

A Bonus Pastor Alapítvány a júliusi programjára való túlje-
lentkezés miatt az augusztus 31.– szeptember 11. közötti
időszakra újabb rövid terápiás programot hirdet szabadulni
vágyó szenvedélybetegek és hozzátartozók számára. Vár-
ják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alko-
hol-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon.
Az alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni és a kapcsolati
gyógyulásra. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni
marosvásárhelyiek és környékbeliek számára Adorján Évá-
nál lehet a 0743-039-255-ös telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

4.,kedd
A Nap kel 

6 óra 8 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 48 perckor. 
Az év 217. napja, 

hátravan 149 nap.

Megyei hírek

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros-
vásárhelyi szervezete fotópályázatot hirdet Épített örök-
ségünk Maros megyében címmel, a Székelyföld Napok
keretében. A pályázaton életkortól, nemtől, szakmától
függetlenül bárki részt vehet. A részvétel ingyenes, a fo-
tókat elektronikusan kell beküldeni szeptember 15-ig az
atixzs@yahoo.com e-mail-címre. A levél tárgyaként fel
kell tüntetni: Épített örökségünk Maros megyében. A
fényképekkel együtt mellékelni kell a fotó címét, helyét,
és egy rövid leírást, illetve az alkotó elérhetőségi adatait

(nevét, telefonszámát, e-mail-címét). A beküldött fotók
száma egy versenyzőtől legtöbb tíz lehet, viszont ugyan-
arról a témáról (kastélyok, várak, tornyok, templomok,
emlékházak, múzeumok, paloták stb.) legfeljebb két fo-
tóval lehet pályázni. A nyertes alkotónak díja átvételekor
igazolnia kell magát, csak olyan fotókkal lehet jelent-
kezni, amelyeknek egyedüli és kizárolagos szerzője a ver-
senyző. A beérkezett fotók legjobbjaiból kiállítást
szerveznek. Bővebb tájékoztatás az esemény Facebook-
oldalán található.

Fotópályázat

RENDEZVÉNYEK

Bem–Petőfi-emléktúra negyedszer

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Pénteken Erdőszentgyörgyön, szombaton Fehéregyházán koszorúztak 
a tisztelgő huszárok Fotó: Báthori István 



Egyelőre nem szabadulhat a terroristaváddal elítélt
Beke István

A bíróságon és az ombudsmannál folytatódhat az el-
járás az úzvölgyi katonatemetőnél tavaly június 
6-án történt erőszakos cselekmények ügyében – kö-
zölték a panasztevők.

Hétfőn a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat közleményben,
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) el-
nöke pedig sajtótájékoztatón tudatta: megfellebbezte a nyo-
mozást lezáró és az erőszakos cselekményeket elkövető
személyeket felmentő ügyészi rendeletet, de a fellebbezést el-
bíráló ügyész is ugyanazt a döntést hozta, mint kollégája. Ezért
a Mikó Imre Szolgálat pert indított az ügyben. Az EMNP el-
nöke azt jelentette be, hogy az ombusmanhoz fordul az
ügyben.

Az erdélyi magyar közösség soraiban felháborodást váltot-
tak ki a kivizsgálást lezáró moineşti-i ügyész nyilvánosságra
került megállapításai. Az ügyész – miután csak román szem-
tanúkat hallgatott meg – úgy ítélte meg, hogy a „Kifele a ma-
gyarokkal az országból!” csupán egy „magyarellenesnek vélt
jelszó”. Szerinte ez nem minősül gyűlöletkeltésnek vagy disz-
kriminációra való uszításnak, mert nem egy egész közösség,
hanem csupán a katonatemető elé élőláncot vonó magyarokra
vonatkozott. Az Active Watch bukaresti emberi jogi szervezet
az Igazságügyi Felügyelet kivizsgálását kezdeményezte az
ügyben.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat közölte: a februári
ügyészségi rendeletre benyújtott fellebbezésükre június 12-én
kaptak választ, ám Gheorghe Braila ügyész is úgy látta, hogy
a temetőnél nem történt bűncselekmény. Ezért a szolgálat pert

indított, melynek a következő tárgyalását szeptember 30-án
tartják.

„Úgy véljük, hogy ez esetben, az ügyész állításaival ellen-
tétben a nyomozó szervek nem teljesítették a törvény által elő-
írt kötelezettségeiket, ezért kérjük az ügy kivizsgálásának
folytatását” – idézte a közlemény ki Benkő Erika RMDSZ-es
képviselőt, a jogvédelmi szolgálat igazgatóját.

Csomortányi István hétfői nagyváradi sajtótájékoztatóján
kijelentette: azért fordulnak az ombudsmanhoz, hogy minden
hazai jogorvoslati lehetőséget kimerítsenek, mielőtt nemzet-
közi szintre emelnék az ügyet. Csomortányi arra is kitért, hogy
az ügyészség Hargita és Bákó megye területvitájában is rész-
rehajlóan járt el, hiszen a Csíkszeredában benyújtott panaszu-
kat a Bákó megyei Moineşti ügyészségére küldte át.

A moineşti-i ügyészség az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP), valamint a Mikó
Imre Jogvédő Szolgálat feljelentése alapján vizsgálta meg a
2019. június 6-i úzvölgyi erőszakos temetőfoglalás ügyét, és
rendelte el a nyomozás beszüntetését.

A Bákó megyei Dărmăneşti város önkormányzata tavaly
áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita
és Bákó megye határán fekvő katonatemetőben, amelyet ko-
rábban a székelyföldi Csíkszentmárton község gondozott. A
tavaly a hősök napján, június 6-án több ezer román megemlé-
kező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a
román parcella és emlékmű román ortodox felszentelésén, mi-
után székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni ezt.
(MTI)

Egyelőre nem kerülhet feltételesen szabadlábra a
terrorizmus vádjával öt év börtönbüntetésre ítélt
Beke István.

A Brassó Megyei Törvényszék hétfői jogerős határozata
ugyan részben megsemmisítette a Beke számára kedvezőtlen
elsőfokú határozatot, de csak annyi engedményt tett a székely-
földi elítéltnek, hogy nem 2021 januárjában folyamodhat a bí-
rósághoz újabb szabadon bocsátási kéréssel – amint az
elsőfokú ítéletben szerepelt – hanem már 2020. november 25-
én megteheti ezt. A jogerős ítélet kivonatát a romániai bírósá-
gok portálján közölték. A Brassói Bíróság múlt héten első
fokon elfogadta a székelyföldi terrorper másik vádlottjának,
Szőcs Zoltánnak a feltételes szabadlábra helyezését.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 5-5 év
letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb bíróság, ter-
rorista cselekmények, illetve ezekre való felbujtás miatt. A
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivá-
sárhelyi, illetve erdélyi elnöke ellen hozott ítélet általános

megdöbbenést váltott ki az erdélyi magyarság soraiban, hiszen
az első fokon eljáró bukaresti táblabíróság megalapozatlannak
tartotta az ügyészség által összeállított vádirat nagyobb részét,
és csak 11, illetve 10 hónap börtönbüntetést rótt ki rájuk,
amennyit már korábban vizsgálati fogságban töltöttek.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt a romániai szervezett bűnözés
és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) állította bíróság elé,
mert lehallgatott beszélgetéseikből és a Beke István lakásán
talált petárdákból a román hatóságok arra következtettek, hogy
házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely fő-
terén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre
szervezett katonai parádén.

Az erdélyi magyar közvélemény az első pillanattól fogva
úgy tekintette, hogy koncepciós eljárás folyik a kézdivásárhe-
lyi fiatalok ellen. Letartóztatásuk után hetekig tüntettek Kéz-
divásárhelyen. Jogerős elítélésük után több rendkívüli
perújítási kérelmet nyújtottak be, de ezek mindegyikét eluta-
sították a romániai bíróságok. (MTI)

halálos fenyegetéseket is kapott. Legutóbb ismeretlen
személyek az államtitkár Wikipédia-oldalának adatait
is módosították. Arafat születési helyeként az ausch-
witz–birkenaui koncentrációtábort írták be, a foglalko-
zás rovatba a terrorista szót írták be, illetve azt, hogy
„emberiesség elleni bűntettekben vétkes”. Ezeket idő-
közben visszavonták, de iskolapéldái az emberi buta-
ságnak és rosszindulatnak.

A minap pedig a székely autonómiatervezet kapcsán
elhíresült Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő
WhatsApp- és személyes e-mail-fiókját törték fel vala-
kik, és a nevében pornográf tartalmú üzenetet osztottak
meg a képviselőház emberjogi bizottságának zárt 
WhatsApp-csoportjában.

Példák vannak bőven helyi szinteken. Folyik a sár-
dobálás, az elvtelen támadás a pártok, jelöltek között. 

Mit jelent ez? Vajon nem azt, hogy a koronavírus-jár-
vány nem csupán az emberek testi egészségére van rossz
hatással, de ugyanolyan mértékben rombolja a lelkeket
is? Vajon, ha egyszer vége lesz a járványnak, hány és
hány torz lélek fogja fóbiáit, rögeszméit, agyrémeit szét-
fröcskölni embertársaira? Milyen nyomokat hagy az el-
mékben és a lelkekben a gyilkos vírus? Ezekre a
kérdésekre még nincs válasz.

Tanévkezdés – elemzik a helyzetet
A tanévkezdésre és az órák megtartásának módjára
vonatkozóan még folyamatban van a helyzet elem-
zése, a kormány „minden forgatókönyvre” felkészül
– jelentette ki Ludovic Orban miniszterelnök hétfőn.
Az iskola a járványhelyzettől függően fog megkez-
dődni. A Raluca Turcan miniszterelnök-helyettes által
vezetett tárcaközi munkacsoport rendkívül komoly
elemzéseket végez ez ügyben – tette hozzá Orban a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) székhelyén. A döntést
akkor fogják meghozni, amikor valamennyi szüksé-
ges adat rendelkezésre áll, mutatott rá a miniszterel-
nök. Elmondta még, várja, hogy lejárjon a tanulóknak
szánt 250.000 táblagépre kiírt közbeszerzési eljárás,
hogy kioszthassák a készülékeket. (Agerpres)

Csökkent a turisták száma
Idén júniusban 74,5 százalékkal 334.000-re csökkent
a romániai kereskedelmi szálláshelyekre érkezett tu-
risták száma 2019 ugyanezen hónapjához képest –
derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn
közzétett adataiból. Az INS szerint a júniusban a ke-
reskedelmi szálláshelyeken jegyzett turisták mind-
össze 3,9%-a volt külföldi, ugyanakkor a külföldiek
86,2%-a európai országból érkezett. A vendégéjsza-
kák száma 76,4 százalékkal csökkent júniusban a ta-
valyi év hatodik hónapjához mérten, és 705.300-ra
volt tehető. A vendégéjszakák 96,1 százalékát hazai
turisták, 3,9 százalékát külföldiek töltötték el. A szál-
láshelyek nettó kihasználtsági mutatója 13,8%-os volt
a jelzett időszakban, ami 21,9 százalékos csökkenést
jelent tavalyhoz képest. A határátkelőknél 409.400
külföldi látogató érkezését regisztrálták júniusban,
ami 68,7 százalékos csökkenést jelent 2019 hatodik
hónapjához viszonyítva. A külföldre utazó romániai
turisták száma 653.200-ra volt tehető, ami 68,1 szá-
zalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A leg-
népszerűbb úti célnak Bukarest bizonyult, ahol
324.400 turistát jegyeztek a kereskedelmi szálláshe-
lyeken januártól júniusig. A legtöbb külföldi látogató
Németországból, Izraelből, Olaszországból, az Egye-
sült Királyságból és Franciaországból érkezett Ro-
mániába az év első hat hónapjában. (Agerpres)

Történelmi csúcson az arany ára
Történelmi csúcsot ért el hétfőn az arany árfolyama:
egy grammért 260,8073 lejt adtak, 1 lej 68 banival
(0,64%-kal) többet, mint pénteken – jelentette a
Román Nemzeti Bank (BNR). Az európai valuta ese-
tében a jegybank 4,8351 lej/euró árfolyamot állapított
meg hétfőn, ami 0,35 banival magasabb, mint a pén-
teki 4,8316 lej/euró. A lej leértékelődött hétfőn az
amerikai dollárhoz képest is, de erősödött a svájci
frankhoz viszonyítva. (Agerpres)

Felmelegedés várható, 
eső augusztus 5. után

Tovább melegedik az idő a következő két hétben,
csapadékra augusztus 5-e után lehet számítani –
derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak
(ANM) az augusztus 3-a és augusztus 16-a közötti
időszakra érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a jel-
zett időszak első napjaiban felmelegedés várható, a
legmagasabb nappali hőmérsékleti értékek 28 és 31
Celsius-fok között várhatók, éjszaka 11-16 fokig süly-
lyed a hőmérő higanyszála. A második héten nappal
27-30, éjszaka 13-15 Celsius-fok valószínű. Eső le-
ginkább augusztus 5-e körül, illetve 7-e után fordulhat
elő. Hegyvidéken nappal 18-22, éjszaka 10-14 Cel-
sius-fok várható, csapadék bármikor előfordulhat. A
prognózis a readingi (Anglia) székhelyű Középtávú
Időjárás-előrejelzések Európai Központjának
(ECMWF) adatai alapján készült. (Agerpres)
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Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Lélektorzulás?

Úzvölgyi katonatemető 
A bíróságon és az ombudsmannál folytatódhat 

az eljárás a tavalyi erőszakos cselekmények ügyében

Kihirdette hétfőn Klaus Iohannis államfő a törvényt,
amely kibővíti azon személyek körét, akik két évvel
korábban vonulhatnak nyugdíjba. 

A 2010/263-as törvény 65. cikkelyének 5. bekezdését mó-
dosító jogszabály kimondja, hogy két évvel korábban kérel-
mezhetik a nyugdíjaztatásukat mindazok, akik bányászati,
kohászati, ércfeldolgozási, kokszipari tevékenység vagy 
vegyipari termelés miatt legalább 30 éven át szennyezett kör-
nyezetben éltek. 

A következő települések lakosságát érinti a törvény: Nagy-
bánya, Kiskapus, Zalatna, Marosvásárhely, Szörényvár, Di-
csőszentmárton, Slatina, Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea,
illetve a Hunyad megyei Petrozsény, Zsilvajdejvulkány, Lu-
pény, Petrilla, Aninósza bányatelep, Hobicaurikány, Vajdahu-
nyad, Pusztakalán, Rudabánya, Criscior, Vecel,
Marossolymos, Körösbánya, Gyalár, Telek, Csertés, Boica,
Szászváros, Déva. 

Az előírás a felsorolt települések 8 kilométeres körzetében
lakókra is érvényes. (Agerpres)

Iohannis kihirdette a korhatár előtti öregségi 
nyugdíjra jogosultak körét bővítő törvényt

Koronavírus 
Romániában kevesebb fertőzést diagnosztizáltak, 

de nőtt a súlyos betegek száma
Romániában az utóbbi két hét napi átlagánál keve-
sebb új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak hét-
főn, ugyanakkor tovább emelkedett az intenzív
terápiára szoruló súlyos betegek száma.

A stratégiai kommunikációs törzs hétfői jelentése szerint az
utóbbi 24 órában újabb 823 embernél mutatták ki a koronaví-
rust. A múlt csütörtökön feljegyzett negatív rekord (1356 új
fertőzött) óta Romániában napról napra csökkent, hétfőn pedig
12 nap óta először esett ezer alá a napi esetszám.

Az utóbbi két nap biztató eredményei azonban még nem
feltétlenül igazolják azt, hogy Romániában megállt a fertőzés
terjedésének gyorsuló üteme, hiszen – hétvége lévén – ezen a
két napon alig fele annyi tesztet értékeltek ki, mint amennyit
hétköznap szokás.

A hétfői jelentésben az utóbbi két hét átlagánál kevesebb,
19 újabb haláleset szerepel. Az ismert aktív esetek száma meg-
közelítette a 24 ezret, 7660 beteget kórházban ápolnak, közü-

lük minden korábbinál több, 419 páciens szorul intenzív terá-
piás kezelésre. Eddig 54 ezer embernél mutatták ki a korona-
vírust. A járvány júliusban kapott erőre, az utóbbi egy hónap
alatt annyian kapták el a fertőzést, mint ahányan az előző négy
hónapban együttvéve.

Az aktív esetek száma még gyorsabban növekszik: az
utóbbi két hétben megduplázódott.

A járvány főleg Bukarestben és a főváros közelében talál-
ható megyékben terjed. Az ország megyéinek mintegy felében
augusztustól a kültéren is kötelezővé tették a védőmaszk vi-
selését azokon a zsúfolt helyeken, ahol nem lehet megfelelő
távolságot tartani.

Az országos járványügyi operatív törzs vasárnaptól a ven-
déglátóhelyek nyitvatartását is korlátozta. Bukarestben, illetve
Argeş, Brassó, Konstanca, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova és Galac
megyében a kerthelyiségek, klubok és más szórakozóhelyek
nem tarthatnak nyitva 23 és 6 óra között. (MTI)



koronavírussal fertőződött betege-
ket. A sportterem átalakítását be-
mutató sajtótájékoztatón
elhangzott, a 2.369 négyzetméter
felületű polivalens terem optimális
feltételeket biztosít 80-100 sze-
mély gyógyítására. 

Miután megyénk a COVID-fer-
tőzöttek számát illetően az első
tízből 1014 fertőzöttel visszaesett
a 18. helyre, és egyelőre nincsen
szükség a moduláris kórházra, így
más megyéből érkező betegekkel
kezdi meg működését az egyetem
területén kialakított egység. 

Amint a prefektustól megtud-
tuk, egyelőre 150 személyt (orvo-
sokat, asszisztenseket, beteg-
gondozókat és kisegítőket) helyez-
tek át a megyei sürgősségi kórház-
ból és a megye más kórházaiból a
moduláris egységbe. Ami a bete-
geket illeti, újabb 30 ágyba kerül-
nek a hét végére más megyéből
érkező betegek. 

Bár kezdetben 80 ágyasra ter-
vezték, a helyzetnek megfelelően
átrendezték az egységet, hogy
18–20 kritikus állapotú beteget
láthassanak el, és 30 kevésbé sú-

lyos beteg kezelését biztosíthas-
sák – pontosított a prefektus.
Mivel a nagyon magas épületnek
egy légtere van, kérdés, hogy mi-
képpen tudják megoldani a mes-
terséges lélegeztetésre szoruló
súlyosabb betegek teljes elkülöní-
tését. 

Felvetésünkre, hogy mi törté-
nik, ha megyénkben is annyira
megszaporodik a fertőzöttek
száma, hogy a kórházak már nem
tudják befogadni őket, a prefektus-
tól azt a választ kaptuk, hogy
abban az esetben a megyénkbeli
betegek lesznek előnyben. Addig
is ebben a nehéz helyzetben segí-
teni kell azokon a megyéken, ahol
már nincs hely a kórházakban –
hangsúlyozta Mara Togănel pre-
fektus. 

– Mi történik az ideiglenes kór-
házzal, ha megkezdődik az egye-
temi oktatás? – érdeklődtünk. A
kérdésre azt a választ kaptuk, hogy
már kezdettől úgy tervezték, hogy
a moduláris kórház az év végéig
fog működni, de szükség esetén
meg lehet hosszabbítani ezt a ha-
táridőt. 
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Az Azomureş vegyi kom-
binát egykori fényérzé-
kenyrészlegének egyik
csarnokát 2016-tól kultu-
rális központként működ-
tetik. A helyiséget
2016-ban ajánlották fel a
gyárat a törököktől felvá-
sárló svájci többségi tu-
lajdonosok. Azóta Cioloboc
Silviu marketingcégén 
keresztül működteti, kü-
lönböző eseményeket
szervezve. Volt itt képző-
művészeti és fotókiállí-
tás, elektronikus zenei
fesztivál, filmest, gaszt-
ronómiai rendezvény. A
falakat graffitik borít-
ják, ezeket az alkotáso-
kat rendszeresen
bővítik. Múlt vasárnap
ismét benépesedett a
tér. Ezúttal thaiföldi éte-
leket kínáltak, és a kortárs művészetnek
adtak teret. 

A főszervező elmondta: marketingcéget működte-
tett, és kulturális rendezvények szervezésével foglal-
kozott. Ovidiu Maior, az Azomureş Rt. szóvivője
partnert keresett a svájci többségi tulajdonosok által
felkarolt projekt kivitelezésére. Így ajánlották fel cé-
gének a helyiség üzemeltetését. Cioloboc Silviu kifej-
tette: a fotógyárat megvásárolta a Romaris Kft., e
cégtől bérlik a felületet. Korábban felmerült az a szán-
dék, hogy lebontják az épületet és helyébe lakónegye-
det építenek, de egyelőre a tulajdonosok lemondtak
erről. Azt szeretnék, hogy a kulturális rendezvényekre
felajánlott helyiséget befektetők segítségével alakítsák
át. A csarnokban elmozdítható falakkal kiállítóteret
alakítanának ki. A szomszédos helyiségbe (az egykori
irodák egyikében) fitnesztermet, alája fodrászatot ren-
deznének be, és természetesen vendéglátó egység is
működne. Jelenleg az Irish Pub által „megörökölt”
mozgó büfében az Angliából hazatért Cătălin Popescu
mesterszakács biztosítja az ellátást. Segítségével szer-
veztek már több nemzet sajátos ételeit és italait bemu-
tató esteket. 

– Meg akarom győzni a tulajdonosokat, hogy az át-
alakítások után kortárs művészeti kulturális központ-
ként kellene működtetni a gyárcsarnokot. Ez nemcsak

a szomszédos negyednek, hanem a városnak is vonzó
lehet, de akár turisztikai kínálatként is reklámozható,
hozzáadott értéket képviselne – mondja Cioloboc Sil-
viu, majd hozzáteszi: jövőben a gyár tornyát beborító
óriásgraffitit szeretnének elkészíteni, ami akár a város
egyik különlegessége, turisztikai látványossága is le-
hetne. Ehhez hasonló tervekről gondolkodnak.

Hozzátette: nyitottak bárki számára, hiszen a hét-
végi eseményre is felhívás alapján jelentkeztek kiállí-
tók. Vannak visszatérő vendégek, de a helyiségeket
ingyen felajánlják azoknak, akik bemutatkoznának. A
múlt hét végén a Művészeti Egyetem első évet végző
báb szakos diákjai (Balló Helga és Stekbauer-Hanzi
Réka) tartottak előadást, a kellemes, árnyas környezet-
ben pedig a jelentkező képző-, fotó- és kortárs utcai
művészek alkotásait állították ki. Anca Onuţ, Bota Mi-
runa, Benedek Orsolya, Kentelki Gábor festményeit,
Bădescu Cerasela Georgiana, Nagy Csaba fotóit, Vajda
Boróka kisgrafikáit, fotóit, valamint Petréd Lajos mad-
zagművészeti alkotásait és MiLo digitális művészetét,
Orbán Balázs geodéziai formaalkotásait láthatták az
érdeklődők. Loredana Papp-Dinea, Mihai Băldean,
Oana Alexandra, Scurtu Daniel graffitikkel bővítették
a meglévő alkotásokat. 

A művészeti hétvégék az üzemben folytatódnak.
(vajda)

Művészeti nagyüzem a hét végén 
Kulturális központ az egykori fotógyárban 

Más megyéből hoznak betegeket

Küküllőszéplak község önkormányzata
nagy hangsúlyt fektet a községhez tartozó
települések oktatási intézményeinek mo-
dernizálására, a kultúrotthonok feljavítá-
sára. A megvalósult fejlesztések közül
kiemelhető a héderfáji általános iskola
külső és belső felújítása, amelyet saját
költségvetésből sikerült megvalósítani, és
amely prioritás volt az önkormányzat be-
ruházásai között, ugyanis a kicserélt tető-
szerkezet az évek során nagyon
megrongálódott. A nagyszentlászlói is-
kola épületének felújítási munkálatai sem
maradtak el, a teljes felújítás mellett az
udvart is sikerült modernizálni, igazi játszótérré ala-
kítani. Az oktatási intézmények felújítása mellett a
polgármesteri hivatal épülete is megújult, szintén
helyi költségvetésből, ezenkívül az egészségügyi köz-
pontot is korszerűsítették. Az európai uniós forrásokat
kihasználva sikerült munkagépeket vásárolni, és a hé-
derfáji kultúrotthon teljes körű felújítását megvalósí-
tani. A nagyberuházások között említhető
Küküllőszéplak és Héderfája településeken a vízhá-
lózat kiépítése, amelyet kormánypénzből sikerült
megvalósítani, az értéke közel 2 millió 800 ezer lej. 

Szakács Béla polgármester reményei szerint újra
benépesülnek az iskolák és óvodák Küküllőszéplak
községben. „Bár nem látványosan, de egyre több gye-
reket íratnak be az óvodába, és az önkormányzat tu-
lajdonában levő iskolabusz naponta több kilométert
tesz meg, hogy elhozza a gyerekeket nemcsak a köz-
ség falvaiból, hanem a szórványtelepülésekről is Kü-
küllőszéplakra azért, hogy magyarul tanulhassanak.
Úgy gondolom, hogy az iskolák, óvodák épületeinek
korszerűsítése nem hiábavaló.” 

„Kiváló községvezető Szakács Béla, ha nehézsé-
gekbe is ütközik, nem adja fel, min-
dig minden helyzetben a megoldást
keresi közössége fejlesztése érde-
kében. Ilyen vezetőkre van szükség
annak érdekében, hogy Maros
megye tovább tudjon fejlődni, hogy
együtt közösen tudjuk élhetővé
tenni településeinket, megyénket” –
fogalmazott Péter Ferenc, a Maros
megyei RMDSZ elnöke. 

Nekünk Maros megye az első!
AzRMDSZMarosmegyei

szervezetének
sajtóirodája

Szakács Béla: 
Küküllőszéplak tovább fejlődik! 

(Fizetett hirdetés)

Közlemény
A helyhatósági választásokra vonatkozó 115/2005-ös törvény 26. cik-

kelyének 5-ös bekezdése alapján, a Maros Megyei Törvényszék elnöke
bejelenti, hogy 2020. augusztus 7-én 10 órakor a Maros Megyei Tör-
vényszék (Marosvásárhely, 1918. December 1. út 250–254. szám,
Maros megye) 23-as termében kerül sor a kerületi választási irodák el-
nökeinek és helyetteseinek sorshúzással történő kinevezésére a 2020.
évi helyhatósági választások megszervezése érdekében.

SzaszVeronicabíró,aMarosMegyeiTörvényszékelnöke

Fotó: Vajda György 

Fotó: MOGYTTE
(Folytatás az 1. oldalról)

A romániai alkalmazottaknak
több mint a fele (55%) na-
gyon aggódik a koronavíru-
sos betegek számának
emelkedése miatt, de nem
gondolja azt, hogy ismét be
kellene vezetni a szükségál-
lapotot – derül ki a BestJobs
online fejvadászportál felmé-
réséből. 

A válaszadók legnagyobb része
(47%) úgy véli, hogy a szükségál-
lapot újbóli bevezetése tönkretenné
a gazdaságot, 10%-uk szerint pedig
a helyzet még nem annyira súlyos,
hogy ez indokolt legyen. A romá-
niai alkalmazottak 36 százaléka úgy
gondolja, hogy szigorúbb intézke-
désekre van szükség a vírus terjedé-
sének korlátozása érdekében. 

A koronavírusos esetek számá-
nak utóbbi hónapban történt növe-
kedését a megkérdezett alkal-
mazottak 58%-a a higiéniai előírá-
sok és a távolságtartás be nem tar-
tásának a számlájára írja, és csak
15%-uk gondolja úgy, hogy a ható-
ságok a hibásak, mert nem hoztak
szigorúbb intézkedéseket, és nem
biztosították azok betartását. Mind-
ezt figyelembe véve a válaszadók

61%-a számít arra, hogy az aktív
esetek száma tovább nő. 

Az alkalmazottak többsége azt
mondja, hogy meghozza a szüksé-
ges óvintézkedéseket, amikor kilép
otthonából, vagy zárt légterű nyil-
vános helyen tartózkodik: maszkot
viselnek (84%), gyakran kezet
mosnak (73%), kerülik a zsúfolt
helyeket (70%), fertőtlenítik a ke-
züket valahányszor megérintenek
tárgyakat vagy felületeket, ame-
lyekkel más emberek is kontak-
tusba kerültek (63%), nem érintik
meg piszkos kézzel orrukat, száju-
kat, szemüket (58%). 

A BestJob közvélemény-kutatá-
sában részt vevők 55%-a mondta
azt, hogy a munkáltató védőmaszkot
és fertőtlenítőszert bocsát rendelkezé-
sükre, és elrendeli azok használatát,
39%-uk szerint pedig az irodákat is
sokkal gyakrabban fertőtlenítik.
37%-uk számolt be arról, hogy meg-
mérik testhőmérsékletüket, amikor
munkába érkeznek, 28%-uk pedig
arról, hogy a munkáltató egyszerre
csak korlátozott számú alkalmazott
jelenlétét engedélyezi a munkahe-
lyen, hogy a fizikai távolságot be le-
hessen tartani.  (Agerpres)

Az alkalmazottakat aggasztja 
a koronavírusos betegek 
számának növekedése



A diákoknak nagy kihívás eldönteni,
hogy melyik városban folytassák a ta-
nulmányaikat. A legtöbben szeretnek
elszakadni a szülővárostól, és egy
más helyen belecsöppenni egy más-
milyen életbe, úgymond elkezdeni a
nagybetűs életet. Szülők és szabályok
nélkül. Amikor a tanuló kiválasztja az
egyetemi várost, a legfontosabb
dolog, hogy van-e olyan szak, ami ér-
dekli őt. Amennyiben van, a második
legfontosabb dolog talán a diákélet,
azaz, hogy mit lehet csinálni, amikor
éppen nem kell a tanintézmény pad-
jaiban ülni. Fontos az, hogy az adott
város vagy egyetemi központ milyen
lehetőségeket kínál, milyen bulik van-
nak, milyen események, és mivel
lehet eltölteni a szabadidőt. 

Hallottam egyszer egy képletes megfogal-
mazást a városok diákéletéről: „ott a legjobb,
ahol a leghidegebb a sör”. Ennek fényében
kimondottan fontosnak tartom, hogy elsősor-
ban a különböző városok diákéletébe nyer-
jünk betekintést, azon városokéba, ahova
sokan mennek az erdélyi térségből. Lássuk,
milyen a diákélet Marosvásárhelyen, Kolozs-
váron, Bukarestben, Budapesten és végül, de
nem utolsósorban Nagyváradon.

Kedei Csenge: Mindig is az volt a vágyam,
hogy Marosvásárhelyen legyek egyetemista!

– Számomra Marosvásárhely a pezsgést je-
lentette, már csak abból kifolyólag is, hogy
Székelykeresztúrról származom, ami egy kis-
város, bár én inkább nagyobb falunak nevez-
ném. Az egyetemi évek előtt is sokszor
jártam Vásárhelyen, és nekem már akkor az
volt a vágyam, hogy ott folytassam a tanul-
mányaimat.

A diákéletet nagyon szerettem, számomra
megfelelően volt izgalmas és programokban
gazdag. Maximálisan meg voltam vele elé-
gedve, nekem nem kellett volna se több, se
kevesebb. 

Bulik tekintetében is elég jó felhozatal van,
bár például a Zambarába nem mennék,
nekem azok a bulik egyáltalán nem nyerték
el a tetszésemet. Számomra azok a jó he-
lyek, ahol több az ismerős, a fiatal és az
egyetemista, hiszen ott lehet a legjobban is-
merkedni, valamint ott a legfelszabadultabb
a hangulat is. Vannak az egyetemisták szá-
mára kultikus helyek, mint például a Busz,
a Tutun, a G., a Jazz. Illetve, ha valaki tény-
leg nagyon olcsó kocsmát keres, akkor a
Mărăşti téren megtalálja a művészkocsmá-
nak becézett helyet, ami igaz, hogy kicsi, de
olcsó.

Seprődi Franciska: Zártság jellemzi a bu-
karesti diákéletet

– Személy szerint olyanról nem hallottam,
hogy a fővárosban az összes egyetemről ösz-
szegyűljenek a diákok. A különböző egyete-
meken belül léteznek diákegyesületek,
viszont ha nem vagy aktív tag, akkor nem
fognak szólni, hogy éppen szerveztek vala-
mit. Akik benne vannak, azok szerveznek
közös programokat, de úgy vettem észre,
hogy ez egy elég kicsi csoport. Hallottam kü-
lönféle programokról, például volt olyan,
hogy jótékonyságból építettek házakat, de ezt
is csak maguk között szervezték le, a nem
aktív tagoknak nem is szóltak. Ez van az én
egyetememen, más egyetemen nem tudom,
hogy mi van, de nem hallottam senkitől, hogy
lennének közös rendezvények.

Még a diákélethez tartozik, hogy Bukarest-
ben ott van a Petőfi Ház, ahol a magyar egye-
temisták gyűlnek össze. Be kell vallanom,
hogy mindössze egyszer voltam ott, és azt
vettem észre, hogy az összeszokott csapat, a
kialakult és egyben zárt társaság jól megta-
lálja a közös hangot, és jól érzik magukat
együtt, de úgy tűnt, nem túlságosan befoga-
dóak. Hozzáteszem, hogy az általuk szerve-
zett eseményekről (társasjátékestek,
táncestek) talán többet lehet hallani.

Gáspár Attila: A diákélet Pesten az egyik
legjobb Európában, ha nem az egész világon!

– Én Budapesten az Erasmus program ke-
retében voltam, február és június vége között,
azaz a második félévben. Ebben az időszak-
ban pedig volt egy olyan téma, amit nem is
lehet megkerülni, ez a koronavírus. Hiszen
odaérkezésem után rövid idővel tört ki a jár-
vány. Mindenki szeme előtt, amikor Buda-
pestre gondol, egyből egy nagyváros képe
jelenik meg, ahol a nagy üvegépületek mel-
lett megőrizték a régi szép épületeket is. Ezt
pedig nagyon sok külföldi diák értékeli. 

Én a Rákóczi úton laktam, ami elég köz-
ponti hely, 200 méteres körzetben a bevásár-
lóközponttól a kocsmáig minden
megtalálható. Ha a belvárost nézzük, akkor
nagyon sok ilyen hely van, ebből adódóan

pedig a diákoknak nagyon sok lehetőségük
van bármilyen fajta szórakozásra. Mindent
meg lehet találni a romkocsmától a sportbá-
ron keresztül az elegáns étteremig. Ha meg
akartam nézni egy mérkőzést, akkor több
olyan helyet találtam, ahol ment az a meccs,
amelyik engem érdekelt. 

Budapesten van egy szervezet, az ELB –
Erasmus Life Budapest –, amelynél az eras-
musos diákok tudnak maguknak csináltatni
egy kártyát, ezzel pedig lehetőség nyílik ren-
geteg dologra. Van egy klub, a Morrison’s,
ahol minden hétfőn este szerveznek egy bulit
az erasmusos diákoknak, ide ingyen be lehet
menni a kártya felmutatásával. Ennek a hely-
nek az az érdekessége, hogy szinte senki nem
beszél magyarul, hiszen a világ különböző ré-
szeiről gyűlnek ott össze a diákok, és min-
denki a saját nyelvén beszél.

Én nagyon szerettem Budapestet. Soha
nem volt olyan este, hogy ne menjünk ki va-
lahova. Szerintem a diákélet Pesten az egyik
legjobb Európában, ha nem az egész világon.

Domokos Ferenc: Talán Kolozsváron a
legszélesebb kínálat, de kell ügyelni az
egyensúlyra is

– Feltehetően Kolozsváron a legszélesebb
és a legváltozatosabb a kínálat diákélet szem-
pontjából.  Lehet itt gondolni akár az egyete-
mista-diákszövetségre vagy a KMDSZ-re, a
Kolozsvári Magyar Diákszövetségre, amely-
nek a diákszövetségek közül a legnagyobb
kínálata van. Viszont mellettük rengeteg más
civil és másféle szervezetek foglalkoznak
akár kifejezetten kulturális rendezvényekkel,
akár különböző ifjúsági programok szervezé-
sével, és nem kérdés, hogy ezeket ki is kell
használni annak, aki Kolozsvárra megy ta-
nulni. Természetesen nem lehet az összes
körben ugyanakkora mértékben mozogni, vi-
szont érdemes minél többet kipróbálni és
megmaradni annál, amelyik hosszabb távon
is nagyobb elégtételt tud nyújtani. Nagyon
fontos továbbá az, hogy a szórakozás mellett
ne felejtsük el azt sem, hogy a diákélet fontos
része a tanulás, az aktív részvétel az ehhez
kapcsolódó programokban. Sokak számára
lehet, hogy a diákélet nagyon csábító tud
lenni, és beleesnek az egyetemista nagybetűs
élet örvényébe, viszont fontos megőrizni egy-
fajta egyensúlyt az oktatás és a szórakozás
között.

Az események terén is nagyon nyitott és
toleráns vagyok, ebből kifolyólag mondanám
azt is, hogy ha az első benyomása valakinek
egy adott rendezvényről az, hogy érdemes
lenne kipróbálni, akkor azt ki is kell próbálni.
Természetesen nem lehet például kihagyni a
diáknapokat, habár én sajnos ezt első éven
nem tudtam átélni. Ugyanakkor érdemes el-
látogatni a különféle gólyatáborokba is, ame-
lyeket az ifjúsági szervezetek, azaz az
egyetemistaszövetségek szerveznek, de ezen
rengeteg gyakornoki vagy teljesen szakmai
program létezik, amelyek nagy-nagy segítsé-
get jelentenek az egyetemi hallgatók szá-
mára, és érdemes ezeken részt venni,
amennyiben az illető érdekelt akár a szakmai
ismeretei elmélyítésében, akár egyfajta szó-
rakozásban is. Ott vannak még a szakkollé-

giumok, amelyek nagyon sok karon megta-
lálhatók, illetve léteznek a különféle szakosz-
tályok, amelyek szintén sok lehetőséget
tudnak nyújtani. 

Szabó Fruzsina: Nem annyira pezsgő, de
annál inkább családias

– Egyetemi diákélet terén én csak a Parti-
umi Keresztény Egyetemről tudok beszélni,
más egyetemek hallgatóival nem igazán is-
merkedünk. Legalábbis mi első éven nem
kezdtünk el ismerkedni, és ez az állapot nem
változott az évek múlásával. A mostani évfo-
lyamok, amelyek az elmúlt 1-2 évben kezd-
tek, talán kicsit jobb viszonyt ápolnak a többi
egyetem hallgatóival. 

A diáknapok terén a kolozsvári és a maros-
vásárhelyi diáknapok azok, amelyek emlí-
tésre méltók, a nagyváradi az kicsi, csak
egypár csapat vesz részt az eseményen.
Nagyváradon egy évben kétszer is vannak di-
áknapok, az egyiket a Partiumi Keresztény
Egyetem szervezi, ahova én is járok, a mási-
kat pedig a Nagyváradi Magyar Diákszövet-
ség. Erre minden egyetemről lehet
jelentkezni, a Partiumról is, értelemszerűen
ez az esemény azért már nagyobb. Be kell is-
mernem, hogy én ezen az eseményem soha
nem vettem részt, de számos barátomtól és
ismerősömtől tudom, hogy egy nagyon jó
hangulatú, színes esemény, ahol vagány
koncertek és kellemes társasági élet várja a
résztvevőket. Azt is elmondták, hogy egyál-
talán nem bánják, hogy nem a kolozsvári di-
áknapokon vettek részt, habár az sokkal
átfogóbb. 

Nagyvárad, habár nagyváros, ott még nem
annyira pezsgő a diákélet, mint mondjuk Ko-
lozsváron vagy Marosvásárhelyen. Konkré-
tan amire még kitérnék, az a Partiumi
Keresztény Egyetem, hiszen erről tudok a
legtöbbet mesélni, azon belül is a képzőmű-
vészet, reklámgrafika szakról, hiszen én is
oda jártam. Egy nagyon családias hangulat
jellemezi a szakot, nem vagyunk sokan, egy
évfolyamra legfeljebb 35 diák jár, és összesen
öt évfolyam van – három az alapképzésen és
kettő a mesterin. Természetesen nagyon sze-
mélyfüggő, hogy ki mennyire ismerkedik
más emberekkel, de egy kiváló lehetőséget
nyújt a gólyatábor. Ez az a rendezvény, amit
mindenképpen ajánlok azok számára, akik a
Partiumi Egyetemre jönnek. 

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy
Várad kimondottan szép város, nekem sokkal
jobban tetszik, mint Kolozsvár. Összességé-
ben rengeteg lehetőség van, mindenki eldönt-
heti, hogy ezeket mennyire használja ki, van,
aki inkább csak az egyetemen belül éli a 
diákéletét, van, aki más egyetemekre is ellá-
togat, és nagyobb ismeretségre tesz szert. Az
egyetemeken szoktak szervezni workshopo-
kat és más programokat, ezekre érdemes
járni, mert nagyon színvonalasak. 
Valamint még ott vannak a kiállítások is, a
számos európai és belföldi tárlaton kívül
2019-ben még az Egyesült Államokban is
volt kiállításunk. 

A sorozat következő részében a közleke-
désről fogunk beszámolni.

Fotók: Nagy B. Sz.

Nagy-Bodó Szilárd

Gólyakézikönyv I.
Diákélet
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Múlt keddi látogatásunkkor
több helyszínen – a bővülő
sárpataki iskolánál és a felújí-
tás alatt lévő orvosi rendelő-
nél is – javában folyt a munka
a Felső-Maros menti község-
ben. 

A koronavírus-járvány rendkívül
hátrányosan érintette a folyamatban
levő beruházásokat, a közbeszerzési
eljárások mellett a már megkezdett
építkezések is lelassultak, így
bőven van pótolnivaló – tudtuk meg
Kozma Barna polgármestertől, aki
jó községgazdaként rendszeresen
ellenőrzi, ottjártunkkor is szemre-
vételezte és véleményezte a kivite-
lezők teljesítményét.

Mint már korábban is beszámol-
tunk róla, a községközponti Ador-
jáni Károly általános iskola
felújítására és bővítésére a helyi fej-
lesztési program (PNDL) keretében
nyert támogatást a község. Jelenleg
az 1940-es években épült tanintézet
újabb, 1960-ból származó szárnyát
bővítik, ezt követi majd a régebbi
szárny rendbetétele. A háromszin-
tesre tervezett új épületrész utolsó
szintjén folyik a munka, a beruhá-
zás várhatóan jövő tavaszra készül
el – tájékoztatott a polgármester. 

Az iskolabővítésre nagy szükség
volt, a sárpataki iskolában ugyanis
évről évre 500 fölött van a diáklét-
szám, ősszel mintegy 40 előkészítős
kezdi majd itt a tanulást – tudtuk meg
Mózes Sándor iskolaigazgatótól.

Szintén helyi fejlesztési alapok-
ból újítják fel a marossárpataki or-
vosi rendelőt. A beruházás az
ingatlan tetőterének beépítését is
magába foglalja – mondta a polgár-
mester. 

Folyamatban van a marossárpa-
taki tájház használhatóvá tétele is.
A létesítmény számára egy korábbi
ingatlan helyében húzott fel egy új
épületet az önkormányzat, az ingat-
lan be van fedve és le van szige-
telve, a külső és belső munkálatok
jelentős része azonban még hátra-
van. A beruházást a Felső-Maros
Menti Kistérségi Egyesület révén, a
Leader-programon keresztül finan-
szírozzák, országos vidékfejlesztési
alapokból (PNDR).
Megújul a mezőmajosi kultúrotthon

A tavalyi megvalósítások közé
tartozik a községközponti kultúr-
otthon újjápítése. A felújításra az
országos vidékfejlesztési progra-
mon keresztül nyert támogatást
Marossárpatak, de, mint ismeretes,
az építkezés során kiderült, hogy
az ingatlan nagy részét le kell bon-
tani. Az újjáépítés költségeit helyi
forrásból fedezte az önkormányzat.
Az újjászületett kultúrotthon ünne-
pélyes átadására decemberben, 
a település fennállásának 700. év-
fordulóján került sor. A hét év-
százados múlt tiszteletére a 
templomkertben kopjafát is avat-
tak. 

Szintén a múlt évben helyi fej-
lesztési alapokból aszfaltozták le a
mezőmajosi, DC 148 jelzésű köz-
ségi utat. Az elkövetkezőkben a fa-
lubeliek kultúrháza is megújul. A
közbeszerzési eljárás lezajlott, a ter-
vezést és kivitelezést megnyert cég
elkészítette a tervet.

– A Vidéki Beruházásokat Finan-
szírozó Ügynökség (AFIR) jóváha-
gyására várunk, amint ezt
megkapjuk, elkezdődhet a munka a
mezőmajosi kultúrotthonnál – je-
lentette ki a polgármester.
Pókakeresztúrra is gondolnak

A Maros Menti Kistérségi Egye-
sület tagjaként a község gépparkja
számára garázsépítésre pályázott si-

keresen az önkormányzat. Jelenleg
a kivitelezési tervet készítik. 

Saját forrásból készül el a póka-
keresztúri új kultúrotthon terve is. A
régi épületet lebontanák, és a he-
lyébe húznák fel az újat, amelyben
egy ifjúsági terem is helyet kap. A
beruházás megvalósítására az Or-
szágos Beruházási Társaságnál
(CNI) szeretnének pályázni. 

Szintén ide nyújtottak be pályá-
zatot a községi mellékutcák aszfalto-
zására. A kedvező elbírálás fontos
feltétele, hogy az utcák legyenek tele-
kelve, és ez a kritérium Marossárpa-
takon több mint 70%-ban teljesül is. 
Peres úton rendeződik az ivóvíz
helyzete

– A működőképes ivóvízhálózat
továbbra is Marossárpatak legna-
gyobb hiányossága – ismerte el
Kozma Barna. A hálózat évek óta
elkészült, a kivitelező hibájából
azonban nem lehetett üzembe he-
lyezni, egyebek mellett a fertőtle-
nítő-klórozó állomás sem működik.
Az önkormányzat peres útra terelte
az ügyet, úgy tűnik, sikeresen.

– Bebizonyosodott, hogy a kivi-
telezőnek garanciapénzt kiutaló
bank nem járt el a törvényes előírá-
sok szerint. Várjuk az erre vonat-
kozó végleges kiértesítést, ami
szerint a garancia-
pénz a községet il-
leti meg. Ebből az
összegből szándék-
szunk orvosolni a
rendszer hibáit, a
vízgyűjtő medencét
és a klórozó állo-
mást is beleértve.
Ha ez megvalósul,
a községközpont
egész területén
megfelelő minő-
ségű és nyomású
lesz a víz – foglalta
össze a helyzetet a
polgármester.
Bővül a szennyvíz-
hálózat

A községgazda
reméli, hogy idén
sikerül lebonyolí-

tani a közbeszerzést a községköz-
ponti szennyvízhálózat bővítésére,
illetve a hálózatra való csatlakozta-
tásokra, és ezt követően a munkálat
is elkezdődhet. A beruházást az ön-
kormányzat többéves költségveté-
séből szeretnék megvalósítani.

– A közbeszerzés kiírásához egy
erre a célra elkülönített összeggel
kell rendelkeznünk. A tavasszal el
is különítettünk valamennyi pénzt,
a koronavírus-járvány miatt azon-
ban hónapokig szünetelt az adófize-
tés, így az önkormányzatnak nem
igazán volt bevétele. A pénzhiány
miatt nem tudtuk kiírni a közbeszer-
zést, de mostanra abba a szerencsés
helyzetbe kerültünk, hogy lehetősé-
günk van elindítani az eljárást. A
legfőbb cél a meglévő rendszer mű-
ködésbe helyezése, amelyhez egy
korszerűsített tisztítóállomás is tar-
tozik. Ugyanakkor a községközpont
bizonyos pontjain még ki kell épí-
teni a főgerincet, ezt jelenti a bőví-
tés – tájékoztatott Kozma Barna,
majd azt is hozzátette, hogy a köz-
ség többi településén a megyei mes-
terterv keretében épül majd ki a
szennyvízhálózat. 

A polgármestertől azt is megtud-
tuk, hogy július 24-én nyújtott be
pályázatot az önkormányzat a Kör-
nyezetvédelmi Alaphoz (AFM) a
közvilágítás korszerűsítésére. Ked-
vező elbírálás esetén 600 LED-égő-
vel ellátott lámpatestet helyeznek el
a községben.
Árvízkárok

A júniusi esőzések Marossárpa-
takon is áradást okoztak, négy ház
pincéjébe, illetve két roma negyedi
ingatlanba is befolyt a víz.

– A lakók a patakba dobálták a
szemetet, emiatt duzzadt meg a víz,
és lépett ki a patak a medréből. Az

önkormányzat munkagépeivel or-
vosoltuk a helyzetet. Hajnali négy
óráig takarítottuk a sáncokat – me-
sélte a községgazda. Kozma Bar-
nától megtudtuk, hogy az áradás
Pókában egy hidat és több utcát is
megrongált. A megyei ellenőrző
szakbizottság felmérte a károkat,
és 250 ezer lejt állapított meg az
utcák javítására. Remélhetőleg az
összeg belátható időn belül megér-
kezik – jegyezte meg a polgármes-
ter. 
Nem volt koronavírus-fertőzött a
községben

Marossárpatakon egyetlen koro-
navírus-fertőzöttet sem azonosítot-
tak a járvány megjelenése óta. Ez
annál is inkább szerencsés helyzet-
nek tekinthető, mivel a járvány ele-
jén több országból – Magyar- és
Németország mellett Olaszország-
ból is – érkeztek haza külföldi ven-
dégmunkások. A lakosság elég
fegyelmezetten betartotta a járvány-
ügyi szabályokat – tudtuk meg
Kozma Barnától. – Az önkormány-
zat természetesen felajánlotta a se-
gítségét a karanténidőszakban
házhoz kötött, hozzátartozók támo-
gatására nem számítható időseknek,
illetve betegeknek. 

– Mindössze 10–20 ilyen jellegű
igénynek kellett eleget tennünk, a
rászorulókat az élelem és a gyógy-
szerek beszerzésében segítettük, il-
letve az is előfordult, hogy
valakinek egy más városban kellett
szakorvoshoz menni, és kiíratni a
gyógyszert, ez esetben a szállítást
biztosítottuk – mondta a község-
gazda. A hivatalnál két hónapig szü-
netelt az adóbegyűjtés, ez az
időszak a kártyás fizetés bevezeté-
sére bizonyult hasznosnak – tette
hozzá Kozma Barna.

Fotó: Nagy Tibor
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Bővülő iskola, korszerű rendelő
Nem pihennek Marossárpatakon 

Hamarosan befejeződik a templomjavítás
Visszatérhetnek a hívek

Körülbelül egy éve kezdődött, és
nemsokára befejeződik a marossár-
pataki református templom javítása
– tudtuk meg Stupár Károly lelkipász-
tortól. 

Tavaly augusztusban tájékoztattuk olva-
sóinkat arról, hogy a templom tetőszerke-
zete javításra szorul, a fagerendázatot és a
cserépléceket ugyanis megtámadta a szú.
A műszaki felmérés a polgármesteri hiva-
tal segítségével készült el. Az önkormány-
zat hozzájárult ahhoz, hogy minden
szükséges engedély meglegyen. 

Először a tornyot tették rendbe, majd a
hajó tetőrészének a szerkezeti felújítása
következett. A teljes tetőszerkezet-cserét
további munkálatok követték: külső-belső
meszelés, padlózatcsere, a karzatok és a
szószékkorona felújítása. Török László
nagyernyei faragóművésztől három tuli-
pánmotívumos faragott csillárt rendeltek,
megújult a villanyhálózat, és új központi
fűtési rendszerrel is ellátták a templomot.
A jelentős értékű munkálat az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület támogatásával va-
lósult meg. A támogatásért Kozma Barna

polgármester és Stupár Károly lelkipásztor
a szeptemberi püspöki vizitáció alkalmával
mondott nyilvánosan köszönetet. 

A marossárpataki lelkésztől megtudtuk,
hogy a kivitelező július végére ígérte, hogy
befejezik a templomjavítást, és, bár van
némi csúszás, a munkálat a végéhez köze-
ledik. A koronavírus-járvány előtt az isten-
tiszteletek a felújított kultúrházban voltak,
ezt követően – a járványügyi előírásoknak
megfelelően – a virtuális térben tartották a
kapcsolatot a hívekkel, az utóbbi időben
pedig a ravatolozó udvarán hirdetik az igét.
Stupár Károly szerint ez a helyszín a hívek
nagy részét távol tartja, ezért is örvendetes,
hogy a templom hamarosan újra megnyit-
hatja kapuit.

A lelkipásztor azt is elmondta, hogy a
marossárpataki gyülekezetnek van egy lel-
kes, templomlátogató része, a hívek 10–
11%-a rendszeresen részt szokott venni a
vasárnapi istentiszteleteken, és a biblia-
órákra is van igény. Idén 13 konfirmandus
tett volna bizonyságot hitéről, amennyiben
a járványhelyzet megengedi, az ünnepi
szertartásra októberben kerítenek sort. 

Szerkeszti:NagySzékelyIldikó

Dolgoznak az iskolánál



Járvány ide vagy oda, a Maros
Megyei Múzeum ez évben is
megszervezte immár hagyo-
mányos római fesztiválját
Mikházán. És milyen jól tette!
Ezekben a rendezvényekben
ínséges, online időkben igen
sokan voltak kíváncsiak a
nyárádmenti eseményre, még
akkor is, ha – ugyancsak az
említett járvány miatt – ezút-
tal pár órásnyira rövidült a
rendezvénysorozat, amely ez-
úttal is több helyszínen 
zajlott. 

Az idén a nyolcadik római fesz-
tivált szervezte a múzeum, valamint
annak munkatársai, közöttük Pán-
czél Szilamér, aki az eseménysoro-
zat ötletgazdája is. A mai
Nyárádmentén, azon belül Mikháza
mellett húzódott annak idején a ha-
talmas Római Birodalom határvo-
nala, a limes – ezért találunk itt
római romokat (egy katonai tábor
és az a köré szerveződő kis telepü-
lés, illetve az ezeket kiszolgáló
fürdő) –, és ezért szervezik itt ezt a
látványos, minden évben nagyon si-
keres fesztivált. Az érdeklődés az
idén sem maradt el, a szervezők
pedig igyekeztek a lehetőségek sze-
rint, a járványügyi előírások betar-
tásával megtenni mindent annak
érdekében, hogy a szombat déli 2
órától este 6 óráig tartó, idén a
római civilizáció egészségügyi szo-
kásaira fókuszáló eseménysorozat
idén is érdekes, emlékezetes legyen.

A rendelkezésre álló tereket több
kisebb helyszínre osztották: a Csűr-

színházban, illetve annak udvarán
kapott helyet az Odeon, ahol Do-
boznyi régészet és A római légiók
jelvényei címmel nyíltak tárlatok.
Az Arenában, tehát a Csűrszínház
hátrafele nyíló udvarán és kertjé-
ben, illetve az ez irányba megnyi-
tott színpadon került sor a
Neumarkt Brass Quintet fúvósö-
tös (Ambrus László, trombita,
Ciprian Chiţimia, trombita, Radu
Gavril, kürt, Fábián András, har-
sona, Cosmin Boţa, tuba, illetve
Gombocz Avar meghívott vendég,
ütőhangszerek) fesztiválnyitó
koncertjére, valamint számos to-
vábbi eseményre. Itt mutatta be a
Milites Marisiensis marosvásárhe-
lyi hagyományőrző csoport a
római katonák hadgyakorlatát,
amely ez évben egy római, korai
számszeríj és egy balliszta repro-
dukcióinak bemutatójával is bő-
vült. A csoport vezetője (Pánczél
Szilamér tolmácsolásával) bemu-
tatta a római segédkatonák, illetve
legionáriusok természetesen
korhű vértezetét, fegyverzetét, il-
letve harci technikáiknak egy ré-
szét. A bemutatót az Antheia
Imperialis tánccsoport fellépése
követte, majd a Maros Művész-
együttes folkestje zárta az arénabeli
programsorozatot. 

A Castrumban, ugyancsak a
Csűrszínház udvarán, a római tábori
élet kellékeit mutatták be, illetve itt
zajlottak az idén is a múzeumpeda-
gógiai bemutatók. A minden évben
nagy érdeklődést kiváltó interaktív
műhelyek több ókori mesterséget
mutatnak be – például mozaikkészí-
tést, avagy gyógyászatot –, ez
évben az interaktivitás sajnos elma-

radt, a vírus miatt tevékenységek
csupán bemutató jellegűek lehettek,
de így is számos érdeklődőt vonzot-
tak. Idén sajnos nem nyitott a Ta-
berna, így az ételt-italt máshol
kellett beszerezzék az emiatt némi-
képpen csalódott fesztiválozók,
akik kora délután a Joannes Kájoni
390 című tárlat megnyitóján vehet-
tek részt. Joannes Kájoni, avagy
Kájoni János ferences szerzetes, ze-
neszerző és zenegyűjtő, nyomdaala-
pító és orgonaépítő volt, az ő
nevéhez fűződik a Kájoni-kódex, az
erdélyi zenetörténet egyik legérté-
kesebb dokumentuma. A szabadtéri
vándorkiállítás ízelítőt nyújtott Ká-
joni életéből és korából, azokról a
helyszínekről, ahol élt és tevékeny-
kedett (csíksomlyói kegytemplom
és ferences kolostor, gyergyószár-
hegyi ferences kolostor, valamint
Mikháza). 

A Joannes Kájoni 390 emlékév
részeként a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ által megvalósított
szabadtéri kiállítás pannóin a kö-
zönség számára eddig nem látott
gyűjteményekről, nyomtatványok-
ról és kéziratokról készült fotókon
mutatják be mindazt, ami Kájoni
munkásságát fémjelzi: Kájoni-
kódex, Organo Missale, a csíksom-
lyói templom régi orgonájának
felirata, Sacri Concentus, Herbá-
rium, Cantionale Catholicum, Fe-
kete könyv, Hymnárium. A kiállítás
Muckenhaupt Erzsébet muzeológus
és régikönyv-szakértő szakmai irá-
nyításával valósult meg, ő a régi er-
délyi nyomtatványok, elsősorban a
csíksomlyói ferences nyomda és
könyvtár múltjának elismert kuta-
tója, egyik feltárója és megmentője
a csíksomlyói ferences könyvtár há-
borús időkben elrejtett könyveinek.
A fotók művészi kivitelezése és a ki-
állítás grafikai szerkesztése Ádám
Gyula fotóművész munkáját dicséri.

Mindeközben két további hely-
színen is zajlottak a római fesztivál
programpontjai: a Mikháza hatá-
rában fekvő régészeti parkban a
Time Box nevű régészeti kiállítást
tekinthették meg az érdeklődők,
akiknek kérésre idegenvezetést is
biztosítottak a feltárás helyszínén,
míg az Ecclesiában és a Hortusban,
azaz a ferences kolostorban és
annak udvarán a Biblotheca claustri
és a Collegium naturae curiosorum
című tárlatok voltak láthatók, itt is
volt idegenvezetés, illetve múzeum-
pedagógiai műhely – stílszerűen
merített papír készítése –, valamint
du. 4–5 óra között itt lépett fel az
ország leghíresebb régizene-együt-
tese, az 1988-ban Baróton alakult
Kájoni Consort. 

Noha a résztvevők száma érte-
lemszerűen alacsonyabb volt az ed-
digi évek közönségének
lélekszámánál, akik ellátogattak a
fesztiválra, láthatóan jól szórakoz-
tak, a múzeumpedagógiai, illetve a
régi korok szokásvilágát, viseletét

bemutató tevékenységek idén is
élénk érdeklődést keltettek. A
Maros Művészegyüttes művészei
ugyancsak régi, de nem antik ko-
rokat idéző – leginkább a rene-
szánsz évszázadokra utaló –
öltözetben lakták be a fesztivál
használta tereket, és a történelem-
ben valószínűleg először láthat-
tunk római centuriót egészségügyi
maszkban. 

Üde színfoltnak bizonyult ismét
a mikházi római fesztivál, amely a
már ismert elemekből építkezett, de
ez évben is képes volt újat mutatni.
Ezeket az ismert elemeket azonban
a jelek szerint szereti és elvárja a
közönség, a gyönyörű helyszíneken
zajló fesztivál ebben az évben is íz-
lésesen és nívósan ötvözte az antik
világ és az azt követő évezredek
momentumainak felelevenítését, a
történelmet, a kultúrát, az előadó-
művészeteket – éppen úgy, ahogyan
az a szervezők képesítéséhez és régi
korok iránt érzett szenvedélyéhez
illik.

Az „újraosztottak” munkahelyi
képzésre küldenek… 

A polgármesterjelöltek afóniá-
ban szenvedő kórusában megjelen-
tek a sikerre már esélytelen
primadonna-hangok, és azt állítják,
hogy polgármesterként részt kell
vennem „munkahelyi képzésen.”

Ők az újraosztásnak köszönhe-
tően valós szavazatok nélkül jutottak
meleg bársonyszékbe, de elfelejtik
azt, hogy mások szavazatának, a vá-
lasztási aritmetikának és számítógé-
pes elosztásnak köszönhetően
kerülhettek pozícióba. Ez egyszer-
kétszer megtörténhet, de az 5-ös át-
menő jegyért vívott politikai
küzdelemben úgy járhatnak, mint
az a bizonyos korsó, amely addig
járt a kútra, míg nyaka szakadt. 

Soha nem kedveltem a közép-
szerű, ötösre vizsgázó diákokat. Ta-
nárként inkább négyes vagy hatos
jegyet adok. Az ötös olyan, mint
egy aprópénz, amelyet a koldus
markába nyomnak. Ezek a politi-
kusok megszokták azt, hogy ötöst
kapjanak. Azért maradnak közép-
szerűek, mert koldulnak. 

És ők tanítanak arra, hogy beszá-
molókat, jelentéseket írjak. Azt
„üzenik”, hogy az európai uniós
projektek minden lapját „kézjegy-
gyel” kell ellátni. Ők azok, akik
közigazgatási tapasztalatukkal kér-
kednek, holott sohasem verseny-
vizsga alapján jutottak állásba.
Nem tudják, mit jelent a verseny-
helyzet, mert a mások által megírt
projekteket írták alá. Világos, hogy
azokat az európai uniós projekte-
ket, amelyeknek nem a szerzőik,
csak átlapozták, és így elmulasztot-
ták aláírni a lapokat. 
Avalóság
Több tucat európai európai uniós

pályázaton elnyert – közpénzből tá-
mogatott – és Marosvásárhelyen
megvalósított kutatási és innová-

ciós projekt kivitelezését koordi-
náltam. Ennek köszönhetően több
millió eurót szereztem közössé-
günknek, ugyanakkor ennek kö-
szönhetően számos munkahelyet
teremtettünk. 

Az idén egyik sikeresen befeje-
zett, az Európai Bizottság által fi-
nanszírozott projekt esetében a
közép- és kelet-európai központok
koordinátora voltam, illetve a veze-
tőtanács tagja. 

Emlékeztetem azokat a magas
állami beosztásban levőket, akik
nincsenek témában, hogy egy pro-
jekt kivitelezése pályázatírással
kezdődik, amelynek legfontosabb
eleme a költségvetés elkészítése.
Ezt követi a finanszírozási szerző-
dés aláírása, az előszámítással és az
utóelszámolással járó bonyolult el-
járások betartása, az állásjegyzék-
nek és a bérjegyzéknek az
összeállítása, az állásra kiírt ver-
senyvizsga megszervezése, a napi
jelenlét követése, az adók és járu-
lékok törlesztése. Mindezeket az
utóbbi tíz évben én koordináltam és
bonyolítottam le több tucat projekt-
ben. 

Az általam vezetett projektek ki-
vitelezéséhez versenytárgyalást
szerveztem a különböző felszerelé-
sek, fogyóanyagok beszerzésére,
számos leltári és fogyóanyag-hasz-
nálati jegyzéket, tevékenységi be-
számolót készítettem.
Versenytárgyalások alapján több
millió euró értékben orvosi felsze-
relés került a marosvásárhelyi és az
országos egészségügyi rendszerbe.
Minden egyes versenytárgyalást
alaposan átvizsgáltak a különböző
hazai és európai ellenőrző testüle-
tek. Soha nem volt gond a jogszabá-
lyok tiszteletben tartásával vagy az
elszámolással. A projektek kivitele-
zése alatt időszakonként az európai
ellenőrző hatóságok felülvizsgálták
tevékenységem. Tíz év alatt minden
jelentést elfogadtak, ami igazolja,
hogy megfelelően kezeltem a köz-
pénzt, és helytálltam a helyi köz-
igazgatásban is. 

Hét évig a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem
tanszékvezetőjeként, a vizsgáztató
bizottság tagjaként versenyvizsgá-
kat szerveztem és tartottam külön-
böző állásra, míg mások

összekaparták doktorátusukat so-
kadrangú egyetemeken. És igen, je-
lentéseket, beszámolókat és leltári
jegyzékeket is készítettem. 

Románia legjobb egészségügyi
szakegységévé alakítottuk a maros-
vásárhelyi Szívgyógyászati Klini-
kát, ahol a kardiovaszkuláris sür-
gősségi eseteket tekintve az ország-
ban a legalacsonyabb az elhalálozási
ráta. Ez a teljesítmény óriási admi-
nisztratív munkát igényelt. 

Emlékeztetem azokat, akik
hazug módon azt állítják rólam,
hogy nincs megfelelő közigazga-
tásbeli tapasztalatom, hogy az
Egészségügyi Minisztérium Orszá-
gos Kardiológiai Bizottságának az
elnöke vagyok. 

Ilyen minőségemben többek kö-
zött országos egészségügyi progra-
mok struktúrájának kidolgozásával
foglalkozom, illetve az országos
egészségbiztosítási pénztárral meg-
kötendő szerződések szabályainak
kidolgozásával, a kardiológiai szak-
területen dolgozó egészségügyi al-
kalmazottak szakmai továbbkép-
zésével, az ártámogatott gyógysze-
rek listájának összeállításával.
Ugyanakkor elkészítjük a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések terén kiírt
gyógyszerek költségvetését. 

Elvárom, hogy a Maros megyei
parlamenti képviselők tudják, hogy
az Egészségügyi Minisztériumban
kifejtett tevékenység közigazgatási
munka. 

Igaz, ez a szint már központi
közigazgatás, ahova ők még nem
jutottak el. 

Ugyanakkor azokhoz szólok,
akik nagy hangon kritizálnak, hogy
az elmúlt 11 évben az Európai Bi-
zottságnál való tevékenységem
során több száz millió euró értékű
projekteket bíráltam el, és nagyon
jól tudom, hol kell ezeket aláírni,
mihelyt Brüsszelből átutalták a

pénzeket az általam készített jelen-
tések alapján. 

Az Európai Bizottság Horizon
2020 elnevezésű programja orvostu-
dományi kutatással foglalkozó pa-
neljének alelnöke vagyok. A
multimodális szívgyógyászati képal-
kotó eljárásokat kutató kiemelt je-
lentőségű központ koordinátora
vagyok, ugyanakkor a Bécsi Egye-
tem, az AKH kórház, a budapesti
Gottsegen György és a Debreceni
Kardiológiai Intézet, valamint a Lip-
csei Szívgyógyászati Központ (Herz
Zentrum Leipzig) számára az idők
során temérdek beszámolót készítet-
tem, jóval többet, mint azok a han-
goskodók, akik az elmúlt évek során
a városnapok népzenekoncertjén fel-
lépő előadók szerződéseit írták alá. 

Életünk történetét aszerint írják
meg, ahogyan naponta gerincesen
tesszük a dolgunkat. 

Állampolgárként, orvosként tel-
jes valómmal, mindennap életekért
küzdök. 

Gerincességemnek köszönhe-
tően jó ideje egyedül maradtam egy
olyan politikai hajóban, amelyet el-
hagytak mindazok, akikkel együtt
indultunk a helyi tanácsba. Olyan
emberekkel, akiknek a gerincesség
relatív fogalom. 

Több szívet láttam és mentettem
meg, így tudom, hogy minden le-
hetséges, ha tiszta szívvel végzed a
dolgod. 

Veletek vagyok, és örülök
annak, hogy ti is velem tartotok. 

Ezen túl az afóniával küzdő
kórus énekelhet…

Dr.TheodoraBenedek
professzor

Ui.: Ajánlom, hogy mindenki
foglalkozzon a marosvásárhelyiek
életének jobbá tételével, és ne a vá-
lasztási versenyben levőket tá-
madja. 
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Határvidék a múltból

A közigazgatásbeli tapasztalatomról és a Marosvásárhelyre hozott több millió euróról 

(Fizetett hirdetés)

Kaáli Nagy Botond Fotó: Kaáli Nagy Botond



A Fekete Mamba élete címmel
életrajzi könyv jelent meg a január-
ban helikopter-szerencsétlenségben
elhunyt Kobe Bryantről.

A Roland Lazenby által írt kötet
csütörtöki sajtóbemutatóján elhang-
zott, hogy az ötszörös NBA- és két-
szeres olimpiai bajnok kosaras
bonyolult és izgalmas személyiség
volt, aki már kisfiúként is arra vá-
gyott, hogy jobb legyen, mint Mi-
chael Jordan. Pályafutását
ugyanakkor konfliktusok kísérték:
összekülönbözött csapattársával,

Shaquille O’Neallel, edzőjével, Phil
Jacksonnal, a feleségével, barátai-
val, ellenfeleivel, és szembekerült a
törvénnyel.

A Fekete Mambának is hívott
sportolóról Dávid Kornél, az 
NBA-t megjárt egyetlen magyar 
játékos felelevenítette, hogy több-
ször is játszott ellene.

„Először Los Angelesben láttam
Kobe-t testközelből, nagyon moti-
vált volt, mint mindig, de amikor túl
sokat járt a szája, bekiabáltam neki
valamit a kispadról. Kinézett rám,

de nem válaszolt, ez a pillanat vi-
szont örökre megmaradt bennem” –
mesélte a 127-szeres magyar válo-
gatott játékos, hozzátéve, a 41 éve-
sen elhunyt legenda zárkózott
ember volt, akinek a kosárlab-
da volt a menedéke, és a szabadide-
jében is csak a játékkal foglalko-
zott.

Tőrös Balázs kosárlabda-szak-
értő, tévés műsorvezető szerint
Kobe Bryant pályafutása kezdetén
nem volt csapatember, mert rendre
előtérbe helyezte az egóját, aztán –
miután több pofont is kapott az élet-
től – a karrierje végére már szeret-
hető figura lett.

Mészáros Zalán 110-szeres válo-
gatott kosárlabdázó a Vasas Akadé-
mia férfiszakosztályának igazgató-
jaként közölte, ajánlaná a náluk pal-
lérozódó fiataloknak a könyvet,
mert a mai utánpótlásmezőny sokat
tanulhat belőle.

„Kobe rendkívüli játékos volt,
aki még az utolsó meccsén, a csúcs-
formán túl is 60 pontra volt képes,
és amikor ezt láttam, azt gondoltam
magamban, hogy »ez egy állat«” –
tette hozzá.

Az 592 oldalas életrajz Csurka
Gergely és Szemenkei Balázs fordí-
tásában jelent meg. (MTI)

Életrajzi könyv Kobe Bryantről

A címvédő és hatszoros világbaj-
nok Lewis Hamilton, a Mercedes
brit versenyzője rajt-cél győzelmet
aratott a vasárnapi Forma–1-es Brit
Nagydíjon, ezzel növelte az előnyét
az összetettben.

A 35 éves Hamiltonnak ez az idei
harmadik és pályafutása 87. futam-
győzelme, négy hiányzik neki
ahhoz, hogy beállítsa a legendás,
hétszeres vb-győztes Michael Schu-
macher 91 sikert számláló rekord-
ját. Hamilton immár hetedszer
bizonyult legyőzhetetlennek Sil-
verstone-ban, ezúttal defektes bal
első gumival kormányozta célba a
Mercedest.

A vb-címvédő mögött a holland
Max Verstappen (Red Bull) lett a
második, míg a dobogó alsó fokára
Charles Leclerc, a Ferrari monacói
pilótája állhatott fel.

A rajtnál Hamilton jól jött el, csa-
pattársa, Valtteri Bottas pedig meg-
tartotta a második helyet, mögöttük
Verstappen és Leclerc bonyolódott
csatába, melyből végül a holland
jött ki jobban.

A második kör elején egy ütkö-
zés és Kevin Magnussen (Haas) ki-
esése miatt a pályára hajtott a
biztonsági autó, mely aztán a hato-

dik körben engedte útjára a me-
zőnyt.

A 12. körben Danyiil Kvjat
(Alpha Tauri) az egyik gyors bal ka-
nyarban defektet kapott és a falnak
csapódott, ezért újra jött a safety
car, a mezőny legnagyobb része
pedig ebben az időszakban a
bokszba hajtott kerékcserére.

A verseny a 19. körben folytatód-
hatott, az élen Hamilton száguldott,
mögötte Bottas és Verstappen ha-
ladt. Az utolsó körökben több ver-
senyzőnek az autóján is megadta
magát a bal első gumi, így Bottas
nemcsak a dobogóról, de még a
pontszerzésről is lecsúszott, illetve
Carlos Sainz Jr. (McLaren) is elve-
szítette az ötödik helyet, sőt az esé-
lyét a pontok gyűjtésére.

Az igazi izgalmat az jelentette,
hogy az utolsó körben Hamilton is
defektet kapott, Verstappen azon-
ban nem tudta utolérni a leintésig.
A holland az utolsó körökben friss
gumikért járt a bokszutcában, és

ennek köszönhetően a verseny leg-
gyorsabb köréért járó extrapontot is
sikerült megszereznie.

A vb egy hét múlva ugyancsak
Silverstone-ban, a 70. évforduló
nagydíjával folytatódik.

F1 Brit Nagydíj
Hamiltont a defekt sem tudta megállítani

Lemondott az FC Viitorul Constanta menedzseri posztjáról Gheorghe
Hagi, miután csapata odahaza kikapott a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-
tól.

Az 55 éves Hagi – aki a klub tulajdonosa is – vasárnap este közölte,
továbbra is a Gheorghe Hagi Futballakadémiánál marad, ahol a technikai
igazgató mellett gyerekek és serdülők képzésével kíván foglalkozni.

Hozzátette, Gheorghe Popescu klubelnökkel már a következő napok-
ban új vezetőedzőt keresnek a Viitorulnak, hogy az új szakvezetőnek le-
gyen ideje megismerni a csapatot a Liga 1 következő szezonja előtt.

A lemondás okairól a 124-szeres válogatott Hagi nem nyilatkozott, de
az egy nappal azt követően történt, hogy a konstancai csapat hazai pályán
3-0-s vereséget szenvedett a Sepsi OSK-tól a  bajnokság rájátszásának al-
sóházában. Hagi csak azt említette meg, hogy a csapat kispadján 2014 és
2020 között edzői karrierje legszebb pillanatait élte meg. Felidézte: a Vi-
itorullal megnyerték a román bajnokságot, kupát és szuperkupát.

Általános meglepetést szerzett a Viitorul azzal, hogy az idei bajnok-
ságban kimaradt a hat legjobb csapat rájátszásából, és a nyolccsapatos al-
sóházba került. Ott rendkívül kiélezett a küzdelem a kiesés elkerüléséért.
Csak a Viitorul és a nagyszebeni Hermannstadt jövő évi Liga 1-es sze-
replése biztos, a Chindia Târgovişte pedig biztos kieső. A Sepsi OSK négy
másik csapattal küzd a kiesés ellen. (MTI)

Gheorghe Hagi lemondott 
a Viitorul menedzseri posztjáról

A Puskás Aka-
démia labdarúgója
lett Alexandru Bă-
luţă román váloga-
tott labdarúgó. Az
Universitatea Cra-
iovával román ku-
pagyőztes 26 éves
jobbszélső – aki
támadó középpá-
lyásként és csatár-
ként is bevethető –
három évre szóló
szerződést írt alá a
Puskás Akadémiá-
val, amely nem
tette közzé, meny-
nyit fizetett a
négyszeres román válogatott futballistáért.

Alexandru Băluţă két éve igazolt a cseh bajnok Slavia Prágához,
Stanciuval ellentétben azonban nem sikerült beilleszkednie, így az előző
idényben kölcsönben a Slovan Liberecnél szerepelt. 25 tétmérkőzésen
öt gólt és hat gólpasszt jegyzett.

A Puskás Akadémiához kellene visszatérjen az új idényben a Sepsi
OSK-hoz kölcsönadott Fülöp Loránd is, miután lejár a bajnoki idény
Romániában. A visszatérést azonban a Nemzeti Sport is kérdőjelesen
tálalja. Ennél sokkal valószínűbb, hogy továbbra is kölcsönbe adják –
a Sepsi OSK-nak vagy máshová – vagy találnak egy csapatot, amely
hajlandó kivásárolni a játékjogát.

Alexandru Băluţă 
a Puskás Akadémiánál

Zlatan Ibrahimovic, az AC Milan svéd támadója
úgy döntött, hogy jelenlegi csapatánál folytatja fut-
ballkarrierjét, és új megállapodást köt a klubbal a La
Gazzetta dello Sport értesülése szerint.

Az olasz sportnapilap úgy tudja, a jó ideje távozá-

sát fontolgató 38 éves csatárt az bírta maradásra, hogy
meghosszabbították a gárda vezetőedzőjének, Stefano
Piolinak a szerződését, akinek korábban vissza-vis-
szatérően a menesztését rebesgették.

A 116-szoros válogatott Ibrahimovic, akinek a
kontraktusa augusztus 31-én lejár,
a napokban ül le a milánói klubve-
zetéssel tárgyalni az új szerződés
részleteiről. A csapathoz januárban
csatlakozó támadó 17 tétmérkőzé-
sen szerepelt, s kilencszer volt
eredményes. Az AC Milanban már
korábban – 2010 és 2012 között –
is játszott, 2011-ben bajnok és
olasz szuperkupagyőztes lett az
együttessel.

A Serie A mostani pontvadásza-
tában, egy fordulóval a vége előtt
az AC Milan már biztos hatodik,
így a következő idényben elindul-
hat az Európa-liga selejtezőjében.
(MTI)

Ibrahimovic marad Milánóban

Végeredmény
Brit Nagydíj, Silverstone (52 kör, 306,198 km, a pontszerzők): 1. Lewis
Hamilton (brit, Mercedes), 2. Max Verstappen (holland, Red Bull), 3.
Charles Leclerc (monacói, Ferrari), 4. Daniel Ricciardo (ausztrál, Re-
nault), 5. Lando Norris (brit, McLaren), 6. Esteban Ocon (francia, Re-
nault), 7. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri), 8. Alexander Albon
(thaiföldi, Red Bull), 9. Lance Stroll (kanadai, Racing Point), 10. Se-
bastian Vettel (német, Ferrari).
pole-pozíció: Hamilton
leggyorsabb kör: Verstappen, 1:27.097 perc (52. kör)

A vb-pontversenyek állása 4 futam után:
versenyzők: 1. Hamilton 88 pont, 2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes)
58, 3. Verstappen 52, 4. Norris 36, 5. Leclerc 33, 6. Albon 26, 7. Sergio
Pérez (mexikói, Racing Point) 22, 8. Stroll 20, 9. Ricciardo 20, 10.
Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 15, 11. Ocon 12, 12. Gasly 12, 13.
Vettel 10, 14. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 2, 15. Danyiil
Kvjat (orosz, Alpha Tauri) 1, 16. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1.
csapatok: 1. Mercedes 146 pont, 2. Red Bull 78, 3. McLaren 51, 4.
Ferrari 43, 5. Racing Point 42, 6. Renault 32, 7. Alpha Tauri 13, 8. Alfa
Romeo 2, 9. Haas 1, 10. Williams 0.

Koronavírus a száguldó cirkuszban
Ismét felütötte a fejét a koronavírus az F1-ben, ám ezúttal már ver-

senyző fertőződött meg: a Racing Point istállónál vezető mexikói Ser-
gio Perez tesztje bizonyult pozitívnak. A versenyző a Magyar Nagydíj
óta eltelt kéthetes szünet során hazautazott balesetet szenvedett édes-
anyját meglátogatni, vélhetően ezalatt fertőződhetett meg. Perez így a
silverstone-i aszfaltcsíkon legalább két egymást követő futamot lesz
kénytelen kihagyni. A mexikói pótlására a Racing Point a német Nico
Hülkenberget kérte fel, aki legutóbb tavaly a Renault színeiben ver-
senyzett, de idénre nem talált ülést magának. Korábban viszont öt sze-
zont is eltöltött a csapat színeiben. „Hulk” csütörtökön még a német
televíziós közvetítéshez készült kommentátori szerepre, aztán alig húsz
óra leforgása alatt esett át az utazás mellett a csapattal való üléspróbán,
és szimulátoros teszten, meg persze vírusteszteken is. 

Negyedórával a szabadedzések kezdete előtt kapott végleges enge-
délyt a versenyzésre, és az edzéseken nem is teljesített rosszul. Ám
mindezzel nem ment sokra, a szombati időmérőn műszaki probléma
lépett fel az autóján, amelyet a csapat a rajtig sem tudott orvosolni, így
a német versenyző egy kört sem tudott megtenni a brit futamon.
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Talán sorozatot lehetne összeállí-
tani folyamodványainkból a Kor-
nisa negyed állapotára utalóan. Nos,
most, amikor a mozgósítás folyik,
kijelenthetjük, hogy folyamodvá-
nyaink dacára itt tíz év alatt nem
történt semmi a lakosok érdekében!
Annak ellenére, hogy a polgármes-
teri hivatalban külön szobát foglal-
hatnak el a negyed adminisztrációja
által küldött átiratok. De vigyázat,
„Scripta manent!”

Hogy mi nem történt/történik? 
A Kornisa negyedben gyalázatos

állapotban van a szeméttárolás. A
közelmúltban már háromszor gyúj-
togattak a tárolóhelyiségekben, kre-
matóriummá degradálva a klinikák
környékét. A helyi tűzoltóságot di-
cséri, hogy nagyobb baj nem történt
(nem robbant fel a transzformátor). 

Gyalázatos állapotban van az út-
test, mély kátyúkkal tarkítva, a szer-
pentin irányából, különösen az
1–3–5. és a 2–12. számok előtt.
Ebben a zónában már járda sem lé-
tezik. A lakók a tömbházak mögötti
járdán közlekednek. 

Az összes lépcsősor, ami a No-

vember 7. negyedbe lefele vezet,
romokban van, az idősekre itt állan-
dóan balesetveszély leselkedik.
Csak emlékeztetőül: a szerpentin
melletti, a gyalogosszerpentinen
levő, a 8. szám mögött, a hajdani di-
ákmenzától lefele, a sportpálya két
oldalán. Különösen téli időszakban
ezek nagy része járhatatlan.

A 8. szám mögötti gyalogosszer-
pentin alján hetek óta a forrás vize
folyik „csendesen”, keresztül a
romos járdán – de telefonos beje-
lentéseink nyomán sem tettek sem-
mit.

A zöldövezet karbantartása is na-
gyon sok kivánnivalót hagy maga
után. Mihelyt városszerte tökélete-
sen ép fákat vagdostak ki, itt egy-
mást érik az égig felmetszett fák,
amelyek bármelyik pillanatban ki-
dőlhetnek, tragédiát és tetemes
anyagi kárt okozhatnak (a sok gép-
kocsit, de az épületeket is károsít-
hatják).

Miközben az egyes lakónegye-
dekben végzett felújításokat di-
csekvő nyilatkozatok kíséretében
avatták fel, minket eddig azzal ál-

tattak, hogy modernizálni fogják a
környéket. Hogyan és mikor?
Újabb közmondás szerint: „Vita
nostra brevis est!”. Ezt még életben
szeretnénk megérni.

Egyetlen dolog történt: egy par-
kolófedélsort építettek. De ez édes-
kevés.

Miért fájlaljuk mindezt, és meg-
oldást várunk? 

Azért, mert a város hűséges, fe-
lelősségteljes adófizető polgárai va-
gyunk. Többen több mint 50 éve
lakunk ebben a – korábban szép –
negyedben. Nem minket jellemez a
nemtörődömség és az igénytelen-
ség! 

Mi, autósok szorgalmasan leró-
juk az adókötelezettségeinket. Tud-
nunk kell, hová megy a pénzünk!

Mindez valamennyiünk sérelme
és fájdalma. Talán az illetékeseknek
sem mindegy, mi lesz a válaszunk,
ami az urnába kerül. Marosvásár-
hely valaha tiszta és rendezett város
volt. Tegyük ma is azzá, tiszteljük a
hagyományt! 

Akiben még él a remény:
Dr.Gy.BereiÁrpád

Városnegyed, amelyről megfeledkeztek 
az illetékesek 

Szerkeszti:MezeySarolta

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek. 
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel 

telefonszámukat és lakcímüket. Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
Mi a teendő, 

ha nem folyósították 
a munkanélküli-támogatást? 

A járvány sok kihívás elé ál-
lította az embereket, olyan
élethelyzeteket, problémá-
kat idézett elő, amilyenekkel
eddig nem találkoztak. Most
nem a járvány egészségügyi
vetületére, hanem a munka-
ügyekkel kapcsolatos visz-
szásságokra gondolok,
amlyekkel többen szembe-
sültek, akik kényszerszabad-
ságra, azaz 75 százalékos
jövedelempótlással járó
munkanélküli státusba ke-
rültek. 

Megyénkben több mint 30 ezer
személyt küldtek kényszerszabad-
ságra a szükségállapot és a ve-
szélyhelyzet idején. Mivel
törvényes keret volt rá, a Maros
Megyei Munkaerő-foglalkoztatási
Hivatal rendszeresen folyósította a
cégeknek a munkanélküli-segélyt.
De volt olyan alkalmazott is, aki
nem kapta meg egész időszakra a
támogatást. Mi a helyzet ebben az
esetben? – tettük fel a kérdést, a hi-
vatal helyettes igazgatójának, 
Bogdán Erzsébetnek. 

– Tudni kell, hogy a járvány
okozta munkabeszüntetés okán a
cégek éltek azzal a lehetőséggel,
hogy a kényszerszabadságra kül-
dött alkalmazottak bérét abból a
75 százalékos munkanélküli-tá-
mogatásból fizessék ki, amelyre a
kormány biztosította az anyagi
forrást. A nyomtatványok letölthe-
tők voltak, ezeket ki kellett tölteni,
fel kellett tüntetni azokat az alkal-
mazottakat, akiknek a 75 százalé-
kos támogatást igénylik. Ezt a
dokumentumot alá kellett írni és
pdf formátumban fel kellett tölteni
a gov.ro platformra. A megyei
ügynökség ezt letöltötte, regiszt-
rálta, ellenőrizte, és jóváhagyta a
kérvényt. A kormány időben át-
utalta az összeget, volt pénz erre a
célra. Nagyon sokat dolgoztunk,
nagyon hamar ki is fizettük a
munkanélküli-támogatásra szánt

összegeket. Tudtuk, hogy a cégek-
nek nagy szükségük van ezekre a
pénzekre. Miután a cégek meg-
kapták a pénzt, az volt a köteles-
ségük, hogy kifizessék az
alkalmazottaknak – tájékoztatott
az aligazgató. 

– Mi a teendő abban az esetben,
ha az alkalmazott számított a mun-
kanélküli-támogatásra, mégsem
kapta meg? 

– Ennek utána lehet járni. Első-
sorban a cégnél kell érdeklődni,
hogy miért nem fizették ki a se-
gélyt. Ha egy alkalmazott itt nem
kap választ, s az a véleménye,
hogy a munkanélküli státusa feljo-
gosította volna bére 75 százalé-
kára, és az nem volt kifizetve,
jóllehet a cég behajtotta ezt a pénzt
a mi intézményünktől, kérvényt
kell benyújtania a mi hivatalunk-
hoz. Ennek alapján mi ellenőriz-
zük, s ha az alkalmazott valóban
nem kapta meg a járandóságát, mi
visszavonjuk ezt a támogatást a
cégtől. Ezenkívül értesíteni lehet a
munkaügyi felügyelőséget (ITM),
hogy ellenőrizze a céget, hogy
miért nem fizette ki az alkalmazot-
tait. Kérdés, hogy a cég kérte-e a
támogatást vagy sem, illetve, hogy
minden hónapra kérte-e vagy sem.
Tudni kell, hogy a cég fel kellett
függessze a munkaszerződést. El-
lenkező esetben előfordulhat, hogy
a cég ezért nem kérte a támogatást.
Azt tanácsolom, hogy az érintettek
intézményünkhöz (AJOFM
Mures) online nyújtsanak be kér-
vényt, a személyes adatokat, a cég
nevét feltüntetve. Így ellenőrizhet-
jük, hogy a cég megkapta-e a tá-
mogatási összegeket vagy sem.
Aki hasonló helyzetben van, s
tudja, hogy joga lett volna a mun-
kanélküli-támogatásra, minden-
képpen járjon utána, mi történt –
fogalmazott Bogdán Erzsébet, a
Maros Megyei Munkaerő-foglal-
koztatási Hivatal helyettes igazga-
tója. (mezey) 

A Vásárhelyi Forgatag rajzpályázatot hirdet a kis
forgatagozóknak.

Nosztalgiázni és kreatívkodni hívjuk a gyermekeket.
Arra kérjük őket, hogy rajzolják le legemlékezetesebb
élményüket a Vásárhelyi Forgataggal kapcsolatban. 

„Biztosan színeztél, gyurmáztál, egészségforgata-
goztál vagy éppen táncoltál már valamelyik Forgata-
gon. Egy jelenetet, egy élményt rajzolj le nekünk. A
rajz készülhet bármivel, amit szeretsz: ceruza, filc, toll,
vízfesték, zsírkréta… Idén belakjuk a várost, és sze-
retnénk a beérkezett munkákat a marosvásárhelyiek-
nek megmutatni.”

Kik vehetnek részt a pályázaton?
Egy gyerek több munkát is beküldhet, a beérkezett

műveket pedig három korcsoportba sorolva fogja osz-
tályozni egy fiatal vásárhelyi képzőművészekből álló
zsűri a következőképpen:

I. korcsoport: óvodások;
II. korcsoport: általános iskola alsó tagozata;
III. korcsoport: általános iskola felső tagozata.
Beküldési határidő: szeptember 7.
Értékes nyereményekkel díjazzuk a legjobb munká-

kat. 
Kérjük, a rajzok hátoldalára írjátok rá a rajz készí-

tőjének nevét, életkorát, oktatási intézményének nevét,
valamint a szülő/gondviselő/pályázó elérhetőségeit (te-
lefonszám, e-mail-cím), amelyen keresztül értesíthet-
jük a nyerteseket.

Az elkészített alkotásokat szeptember 7-ig a követ-
kező címre várjuk: Bucsecs (Bucegi) utca 14. szám,
Marosvásárhely, irányítószám 540495, Maros megye.
Küldhetitek postán, vagy bedobhatjátok személyesen a
fent megadott címen található postaládába. A pálya-
műveket korcsoportonként díjazni fogjuk, és a Vásár-
helyi Forgatag idején kiállítjuk.

Rajzpályázat gyerekeknek: 
Milyen a Te Forgatagod?

Lépcsőzetesen emelné 
a gyerekpénzt a kormány

A családi pótlék lépcsőzetes
emeléséről döntött a kormány,
amelyet már alkotmánybírósági
döntés is kötelez arra, hogy – a
parlament által tavaly december-
ben megszavazott törvény értelmé-
ben – megduplázza a juttatást.

Az erről szóló sürgősségi rende-
letet „első olvasatban” tárgyalta
szerda esti ülésén a kormány – kö-
zölte Violeta Alexandru munka-
ügyi miniszter.

A parlamentben szövetségesei
révén többségben lévő ellenzéki
PSD által kezdeményezett, költ-
ségvetési fedezet nélkül elfogadott
jogszabály szerint a gyerekenkénti
családi pótlék havi összegét 150-
ről 300 lejre kell emelni a két év
feletti, illetve 300-ról 600 lejre a
két év alatti, illetve fogyatékkal élő
3 év feletti kiskorúak esetében.

A jobbközép PNL kisebbségi
kormánya szerint a koronavírus-
járvány közepette egyszerűen
nincs pénz erre, hiszen a válság
miatt az államháztartási hiány már
az első fél évben elérte a GDP 4,17
százalékát.

A kormány januárban sürgős-
ségi rendelettel halasztotta el a csa-
ládi pótlék azonnali
megduplázását, de a rendeletet a
baloldali parlamenti többség ké-
sőbb elvetette, a kormány pedig

hiába emelt alkotmányossági óvást
a költségvetési fedezet nélküli par-
lamenti döntés ellen: az alkot-
mánybíróság a családi pótlék
megduplázásáról szóló törvény
végrehajtására kötelezte a kor-
mányt.

A szerdán előkészített – azonnal
hatályba lépő, a parlament által ké-
sőbb megvitatandó – újabb sürgős-
ségi kormányrendelet szerint
szeptember elsejétől 20 százalék-
kal növelik a családi pótlékot,
majd évente kétszer újabb 20-20
százalékkal. Így a családi pótlék
2022 július elsején érné el a jelen-
legi szint kétszeresét – mondta a
munkaügyi miniszter.

A PSD már korábban kilátásba
helyezte, hogy bizalmatlansági in-
dítványt terjeszt be a kormány
ellen, amennyiben a kabinet „nem
hajlandó” megkétszerezni a csa-
ládi pótlékot, illetve nem hajtja
végre az előző PSD-kormányok
idején erre az évre előirányzott 40
százalékos nyugdíjemelést.

A kormány 6,7 százalékos ál-
lamháztartási hiányt vállalt idénre,
de gazdasági elemzők és nemzet-
közi pénzintézetek arra figyelmez-
tettek, hogy a populista
intézkedések következtében a de-
ficit akár a 10 százalékot is elér-
heti. (MTI)



A kolozsvári Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem (BBTE) ku-
tatói Kolozsvár és a Kolozsvár
metropoliszövezet gazdasági
fejlődését vizsgálták a világ-
járványt megelőző évtized-
ben, emellett elemezték a
COVID–19-világjárvány hatá-
sát a munkaerőpiacra 
a Kolozsvár metropoliszöve-
zetben.

A BBTE Interdiszciplináris Adat-
tudományi Központja által végzett
elemzés a maga nemében első,
mivel városi és metropoliszövezeti
szinten szemléli a gazdaságot, míg
a legtöbb időszakos országos sta-
tisztika a megyék szintjén áll meg.
A BBTE jelentése kiegészíti az or-
szágos adatokat oly módon, hogy
képet nyújt a világjárvány előtti
helyzetről, ami különösen a Sars-
Cov2-világjárvány (COVID-19) je-
lentős gazdasági hatásaival
összefüggésben releváns, és ami a
helyi gazdasági dinamikát világítja
át több szempontból.

„Rendkívül fontos időszak ez, hi-
szen közeledik az Európai Unió új
pénzügyi éve, így jólétünk az elkö-
vetkező években függ attól, hogy
mennyire vagyunk képesek hozzá-
férni az anyagi forrásokhoz. Terve-
ink szerint az Interdiszciplináris
Adattudományi Központ a közössé-
get is segíteni fogja; az első na-
gyobb, széles körű megmozdulás ez
az átfogó elemzés, amelyet a köz-
pont a kolozsvári gazdasággal kap-
csolatos adatokat (az elmúlt évtized
adatai) elemezve készített, és hatása

a későbbiekben kiterjed a Kolozs-
vár metropoliszövezetre is. Nagyon
fontos, hogy értelmezni tudjuk eze-
ket az adatokat, mivel segíthetnek
tisztázni azokat az alapvető kérdé-
seket, amelyekre néha jelzésszerű
(vagy mítoszszerű) válaszokat kap-
tunk, nem pedig tartható, bizonyíté-
kokon alapuló válaszokat: (1)
Kolozsvár a legfontosabb növeke-
dési pólus Romániában (természe-
tesen kiiktatva a tőkét az
egyenletből)? (2) Jólétet teremt ez a
pólus a környező metropoliszöve-
zetben és az Északnyugati Fejlesz-
tési Régióban, vagy éppen
ellenkezőleg, egyenlőtlenségeket
eredményez? (3) Akadémiaibb,
egyetemibb Kolozsvár városa, mint
az ország többi nagyvárosa, ha a
hallgatók számát összevetjük a vá-
rosi lakosság számarányával? Me-
lyek azok az intelligens szakosodási
területek, amelyek világszintű ver-
senyelőnyhöz juttathatnak? A kér-
désekre adott válaszok
függvényében megfelelően megala-
pozhatjuk a jelen és a jövőbeni jó-
létet” – nyilatkozta dr. Daniel David
egyetemi tanár, a BBTE rektora; a
rektor hangsúlyozta azt is, hogy a
Babe?–Bolyai Tudományegyetem
számára alapvető – a kutatás és az
oktatás mellett –, hogy részt vegyen
a helyi közösség életében.

A BBTE kutatóinak eredményei
szerint a Kolozsvári metropolisz-
övezet gazdasága 2019 januárjától
2020 januárjáig a munkaerőpiacon
2,3%-kal (azaz 5.818 munkahely-
lyel) növekedett, hasonló ütemben

az elmúlt évtized éves növekedésé-
hez, amely Kolozsvárt Románia
legdinamikusabb regionális gazda-
ságává tette.

2020. május végére azonban
3.437 munkahely veszett el, ami az
alkalmazottak számának 1,4%-os
csökkenését jelenti. Megyei szinten a
veszteség 4.126 munkahely volt. Így
az elemzés szerint Kolozs megyében
minden negyedik alkalmazott mun-
kaszerződését felfüggesztették a vi-
lágjárvány miatt, és júliusra Kolozs
megyében 77.450 szerződést füg-
gesztettek fel sürgősségi jelleggel.
A legtöbb szerződést (67%) Kolozs-
váron szüntették be, ami előrelát-
ható volt, mivel a megye
munkaerőjének 71%-a a megye-
székhelyen található.

A felfüggesztett szerződéssel ren-
delkező alkalmazottak többsége
kényszerszabadságra került, lévén
hogy a világjárvány kontextusában
a szülőknek nyújtott támogatást
csak a felfüggesztett szerződések
6%-ára osztották ki.

A munkavállalói kategóriák
közül a helyzet a szakmunkásokat
érintette a legsúlyosabban. A tanul-
mány kimutatta, hogy 33.600 (43%)
szerződést függesztettek fel a szak-
képzett, részben képzett és a szakkép-
zetlen munkások körében. Az iparban
3-ból 1 alkalmazott kényszerszabad-
ságra került, és az összes felfüggesz-
tett szerződés 24%-át a
kereskedelemben foglalkoztatottak
képezték. A vendéglátóiparban, ahol
11.400 munkavállaló dolgozik a Ko-
lozsvári metropoliszövezetben; a

munkaszerződések 62%-át felfüg-
gesztették. A személyi szolgáltatá-
sok (fodrászat, kozmetika, fitnesz)
területén a munkavállalók 42%-
ának függesztették fel a szerződését.

A szükségállapotban a nagyvál-
lalatok 3.481 általános és ügyvezető
igazgatói szerződést függesztettek
fel, és néhány vállalat a világjár-
vány ürügyén átszervezte és szabá-
lyozta a teljes fizetési keretet.

„A gazdaság elkezdett regenerá-
lódni. Pillanatnyilag Kolozs megyé-
ben 7.728, Kolozsváron 5.756
munkaszerződés maradt felfüg-
gesztve, ami csupán a munkaválla-
lók 2,7%-át jelenti” – jelentették a
kutatásban részt vevő szakemberek.

Kolozsváron az IT szektor 2%-
kal növekedett a világjárvány ide-
jén, így jelenleg ez a város
legnagyobb gazdasági ágazata,
25.886 alkalmazottal.

A tanulmány azt is kimutatta,
hogy 2018-ban Romániában a fővá-
ros mellett Kolozsvár regisztrálta a
magánszektorból származó bevéte-
lek legnagyobb értékét. A magánbe-
vételek a 2008–2018 közötti
időszakban 171%-kal növekedtek.

„Kolozsvár gazdasága megdup-
lázódott a világjárvány előtti évti-
zedben (az adatok 2008-tól állnak
rendelkezésre) – azaz a gazdaság
volumene mind Kolozsváron, mind
a Kolozsvár metropoliszövezetben.
Kolozsvár egy olyan város, amely-
nek helyi gazdasága és a munkaerő
összetétele drámaian megváltozott
a 2008–2010-es pénzügyi válság
után. Kolozsvár négy transznacio-

nális területen jeleskedik: informá-
ciós és kommunikációtechnológia,
üzleti támogató szolgáltatások, mér-
nöki tudományok/kutatás/fejlesztés,
valamint pénzügyi szolgáltatások. A
statisztikai jelentésben elemzett fő
teljesítménymutatók Kolozsváron a
legrelevánsabb gazdasági irányok
szempontjából felfelé ívelő gazda-
sági tendenciát mutatnak ki. Példá-
nak okáért, a vizsgált időszakban a
GDP növekedési üteme 115% volt,
míg az egy főre jutó GDP 110%-kal
nőtt” – tették hozzá az elemzők.

2018-ban Kolozsvár azon euró-
pai uniós városok közé tartozott,
amelyek a legjelentősebb gazdasági
növekedést mutatták, azaz a
GDP/lakos: 19 000–27 000 cso-
portba, és az 50 legnagyobb város
között van, amelyek hiteles elkötele-
zettséget mutattak a tudás, a kultúra
és a kreativitás előmozdítása terén; a
tudás- és kreativitásgazdaság tekin-
tetében a 16. helyet foglalja el.

Ezen általános mutatók mellett,
amelyek körvonalazzák Kolozsvár
és a Kolozsvár metropoliszövezet
helyzetét országos és európai össze-
függésben, a tanulmány konkrét
adatokat szolgáltat a vállalatokról, a
munkavállalókról, illetve az önkor-
mányzati és metropoliszövezeti
gazdaság alapjául szolgáló ágazati
gazdasági struktúráról is.

A kutatást a Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Interdiszciplináris
Adattudományi Központja végezte
dr. Norbert Petrovici egyetemi do-
cens vezetésével, Kolozsvár Polgár-
mesteri Hivatalának támogatásával.
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A közmédia és a Hagyomá-
nyok Háza közös műsora au-
gusztus havát zenész-
dinasztiák bemutatásával
kezdi. A zenei anyagban er-
délyi, mezőségi zenészdi-
nasztiák felvételei sze-
repelnek.

A Kossuth rádió „Hajnali” 
Népzenei összeállítás korán kelők-
nek című műsora augusztus első
hetében zenészdinasztiákkal fog-
lalkozik. A tudás apáról fiúra való
átadása minden mesterség jellem-
zője. A népzenében azonban egé-
szen különleges megtapasztalni,
ahogyan évtizedekkel korábban
elhunyt muzsikusok szinte rein-
karnálódnak fiaik, unokáik játé-
kában. 

Régen a zenészek általában
egy-egy településhez, vagy egy
szűkebb környékhez kötődtek.
Ritkábban jártak messzebb, így a
más faluból való zenésztársakkal
leginkább csak nagyobb lakodal-
makon találkoztak. Ugyanakkor
a zenészeket és a zenekarok tag-
jait sokszor több településre is
kiterjedő, szerteágazó rokoni
szálak fűzték egymáshoz. Így ír
erről Sárosi Bálint népzeneku-
tató: 

„A hivatásos zenészek zöme
maga is zenészcsaládból szárma-
zik. Az első útbaigazítást rendsze-
rint apjától, idősebb testvérétől
vagy valamelyik rokonától kapja.
Családja vagy önmaga később

anyagi áldozatot is vállal azért,
hogy a fiatal zenész megfelelő
hangszerrel rendelkezzen, elismert
mestertől tanulhasson… Emellett
már gyerekként gyakorolja a kö-
zönséggel való bánást, ahhoz al-
kalmazkodást…”

Az a zene, amit a városi ember
népzenének hív, a régi, falusi em-
bereknek „a zenét” jelentette,
minthogy nem volt más zene, amit
hallhattak volna. Ez éppúgy ivó-
dott beléjük, miként az anyanyel-
vük. A muzsikusoknál sem volt ez
másképp. Az anyanyelvhez való
hasonlítás nagyon is helyénvaló,
hiszen ahogyan a beszédhangnak,
úgy a hangszer hangjának is meg-
vannak a maga sajátosságai. A
vonó ereje, a bal kéz ujjainak fek-
vése a húrokon, a díszítések ösz-
szessége a legnagyobb
zenészeknél mással össze nem té-
veszthető, egyedi zenei „beszéd-
módot” alakít ki. A műsor
bemutatja ezt a zenei nyelvet úgy,
mint olyan eleink beszédét, akik a
mi fülünk számára már-már ide-
gen hangzókkal, fura lejtéssel és
különös szavakkal szólnak hoz-
zánk. Illusztrációként erdélyi, me-
zőségi zenészdinasztiák felvételei
szólnak.

Szerkesz tő-műsorveze tő : 
Pénzes Géza

Adás: Kossuth rádió (minden
reggel 5.03)

A műsor interneten elérhető:
www.mediaklikk.hu/mediatar/

Apáról fiúra
Zenészdinasztiák 

a Hajnaliban

Traktornak ütközött egy autó
Roncshalmazzá vált a traktor

Múlt pénteken a déli órákban Tekeújfalu kül-
területén jelentős anyagi kárral járó közúti
baleset történt egy személygépkocsi és egy
traktor között. A rendőrségi jelentés szerint
halálos áldozat nincs, a járművezetők eny-
hébb sérülésekkel megúszták a balesetet.

Július 31-én, pénteken 12.30 órakor a Maros megyei
15A országúton, a 8+800 m kilométerkőnél Teke köz-
ség külterületén történt közúti baleset nyomán roncs-
halmazról készült felvételekhez jutottunk az útügyi
igazgatóság jóvoltából. 

Megkeresésünkre a megyei rendőr-felügyelőség he-
lyettes szóvivője tájékoztatott, miszerint a rendőrség
helyszíni vizsgálata során kiderült, hogy egy 22 éves
Teke községi férfi Szászrégen–Beszterce irányában

közlekedve egy traktor előzése közben okozott balese-
tet. Az előtte ugyanabba az irányba haladó mezőgaz-
dasági járműnek ütközött, amely az előzés
pillanatában balra szándékozott kanyarodni egy mel-
lékútra. 

A traktort egy szászrégeni illetőségű 47 éves férfi
vezette. A baleset következtében a személygépkocsi 18
éves utasa enyhébb sérüléseket szenvedett. Mindkét
járművezetőt alkoholtesztnek vetették alá, az eredmény
mindkettőnél negatív értéket mutatott. A baleset körül-
ményeinek pontos meghatározása érdekében folytatják
az eset kivizsgálását. Bűnügyi dossziét állítottak össze
nem szándékos testi sértés bűntette vádjával – tájékoz-
tatott a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség sajtóosz-
tálya. (pálosy)

Kolozsvár: a világjárvány előtti gazdasági dinamika, 
illetve a COVID–19-világjárvány hatása a helyi gazdaságra

Fotó: Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság



ADÁSVÉTEL

ELADÓ terület Jedden (Livezeni).
Tel. 0741-576-235. (8057-I)

LAKÁS

KIADÓ kétszobás tömbházlakás két
egyetemista lánynak az orvosi egye-
tem közelében. Tel. 0742-523-072.
(8331-I)

MINDENFÉLE

EzENNEL ÉRTESíTEM az érintet-
teket, hogy 2020. augusztus 1-jétől a
0365/634-213-as telefonszámon
nem érhető el a dr. Sáfár Emese or-
vosi rendelője. A jogi képviselő.
(8337-I)

FÉMSzERKEzETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (22144-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

HÁzTETŐT készítünk cserépből
vagy lemezből, teraszt fából, válla-
lunk kisebb javítást stb. Nyugdíjasok-
nak 15% kedvezmény. Tel.
0770-580-742, 0759-163-860.
(8188-I)

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
lemezzel és cseréppel, csatorna- és
akármilyen javítást, szigetelést, ács-
munkát, cserépforgatást. Tel. 0740-
635-030. (8105-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,
kis javításokat, bádogosmunkát, készre
dolgozást, glettolást, festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (8248)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8284-I)

MAGÁNSzEMÉLYKÉNT vállalom ki-
sebb tetők fedését, házak szigetelé-
sét polisztirénnel, melléképületek
bontását, kerítések és kapuk készíté-
sét, festését stb. Tel. 0741-457-006.
(8339-I)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát. Tel. 0741-352-972. (8327-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)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a felejthe-
tetlen, drága jó férj, édesapa, jó
rokon, szomszéd, barát, a Como-
dex volt dolgozója, 

MOLDOVÁN LÁSzLÓ 
életének 72., házasságának 47.
évében 2020. augusztus 1-jén
reggel 6 órakor csendesen meg-
pihent. 2020. augusztus 4-én 11
órakor a Jeddi úti temetőben he-
lyezzük örök nyugalomra, katoli-
kus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma békés! 

A gyászoló család. (8334-I) 

„És az Isten eltöröl minden köny-
nyet az ő szemeikről; és a halál
nem lesz többé; sem gyász, sem
kiáltás, sem fájdalom nem lesz
többé, mert az elsők elmúltak.”

(Jel. 21:4)
ANTALKA KELEMEN

76 évesen megtért Teremtőjéhez.
A temetése időpontjáról értesí-
téssel leszünk.

Gyászoló szerettei. (8349-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, testvér,
rokon, koma és jó szomszéd, 

CSEH SÁNDOR 
az Ilefor volt dolgozója augusz-
tus 2-án, életének 76. évében
hosszas szenvedés után örökre
megpihent. Temetése 2020. au-
gusztus 4-én 13 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (8352-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak a VITUS
IDA hűséges kórustársunk
elvesztése miatti fájdalomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! A Psalmus kórus
tagjai. (8332-I)

Őszinte részvétünk és
együttérzésünk a Vitus
családnak volt osztálytársunk,
FÜLÖP IDA (Ducika) hirtelen
elhunyta miatt.
A Szászrégeni Középiskolában
1962-ben végzett osztálytársak.
(sz.-I)

A marosvásárhelyi Ügyes
Kezek Alapítvány munkakö-
zössége, oktatói, nevelői,
fiataljai, osztozva a gyászban,
részvétüket fejezik ki Cseh
Ilonának és leányának FÉRJE
elhunyta alkalmából.
„Aki hisz énbennem, ha meghal
is, él.”
Kívánunk vigasztalódást. (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)

Megrendülten értesültünk
MOLDOVÁN LÁSzLÓ meg-
becsült lakótársunk tragikus
hirtelenséggel történt haláláról.
Barátsága, igazságérzete,
közösségéhez hűséges
ragaszkodása szívünkben él.
Őszinte részvétünk a
családnak. Nyugodjon béké-
ben! A Csukás utca 7. szám
lakói. (8351)

Szívemben mélységes bánattal, soha
el nem múló fájdalommal emlékezem
2000. augusztus 4-ére. 20 éve, hogy
a kegyetlen sors hamar, 34 évesen,
KISSNÉ CSIKÓS MÁRTÁT elvette
tőlem.
Akármerre nézek, te vagy előttem.
Szép emléked sírig tartó fájdalommal
őrzöm.
„Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.”

(Wass Albert)
Nyugodj békében, drága egyetlen leányom! 
Örökké bánatos édesanyád. (8310-I)

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
közössége megrendülten búcsúzik

FIȘCĂ AXENTE 
főkellékestől, aki hatvanhatodik

életévében 
2020. augusztus 3-án 

örökre megpihent. 
Fișcă Axente 1954. július 19-én szü-
letett, 1985. augusztus 1-től a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház
munkatársa volt. A színházi tevé-
kenységét díszletépítőként kezdte,
1990-től kellékes, majd 1999-től
nyugdíjba vonulásáig, 2019 augusz-
tusáig Színházunk főkellékes munkatársa volt.
Alázatos, az emlékeket életben tartó, a Színház iránt elköte-
lezett kolléga volt, akire a színészek és kollégák nemcsak 
a színpadon, hanem magánemberként is mindig számíthat-
tak. 
Emléke előtt kegyelettel hajt fejet a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház közössége, és vigasztalódást kíván a gyászoló csa-
ládnak.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége
(64933-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(20875-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. 
(64905-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851

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

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

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

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

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

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

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

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

2020.augusztus4.,kedd______________________________________________ HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG11
A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

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.  
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Viseljmaszkot,
mert

megmentheti
azéleted!

Vigyázzarra,
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.

Vigyázzarra,
hogyNE:

• 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.

Viseljmaszkot,
mutasdmeg,
hogyfelelősség-
teljesember
vagy!


