
Hétfőn beiktatták Soós Zoltánt, Marosvásárhely szeptember
27-én megválasztott polgármesterét, aki 28.211 érvényes
szavazattal szerezte meg a városvezetői tisztséget. 
Soós Zoltán változást, átláthatóságot, fejlődő, élhető várost
és korrupciómentes működést ígért. A várost, a közösséget
kell győzelemre vinni – mondta beiktató beszédében Maros-
vásárhely új polgármestere. 

„Esküszöm, hogy tiszteletben tartom az alkotmányt és az ország tör-
vényeit, és Marosvásárhely javára a legjobb erőm és hozzáértésem sze-
rint, jóhiszeműen mindent megteszek” – hangzott el Soós és az
önkormányzati képviselők magyarul is elmondott esküje. A testületbe
megválasztott 23 tanácsos közül 22-nek érvényesítette mandátumát a
marosvásárhelyi bíróság. 

A beiktatáson jelen volt Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke,
Mara Togănel prefektus és Nagy Zsigmond alprefektus is. Péter Ferenc,

Kampányra kampány
Alig értek véget az önkormányzati választások, alig hagyták abba

a politikusok az ígérgetéseket, máris elkezdődött a második kampány,
a decemberi parlamenti választásoké.

A parlamenti választásoknak nagy a tétje: ekkor dől el, melyik
párt alakíthat kormányt. Beindult a nyilatkozatháború, persze mind-
egyik párt azt mondja, ő nyeri meg a választásokat, és őt illeti meg
a kormányalakítás joga.

Az USR-PLUS pénteken azt nyilatkozta, hogy természetesen ők
megfelelőbbek a kormányzásra, és hogy Dacian Cioloş alkalmasabb
a miniszterelnöki tisztségre, mint Ludovic Orban.

Erre szombaton Ludovic Orban: a kormányfőt az a párt jelöli,
amelyik megnyeri a választásokat, és természetesen a PNL fog
nyerni.

Nem sokkal utána a PSD elnöke reagált rá, szombaton délután kije-
lentette: úgy van, ahogy Orban mondta, a miniszterelnököt az a párt
adja, amelyik megnyeri a választásokat, ez pedig nem más, mint a PSD.

Közben a volt tengerész pártjának egyik jeles képviselője, miután
csúfosan elveszítette a marosvásárhelyi polgármester-választást,
újra szerencsét akar próbálni, ezúttal a parlamentin. Azt ígéri, hogy
az elkövetkezendőkben is harcolni fog a Maros megyei erdőkért,
amelyeket szerinte törvénytelenül kaptak vissza a magyar grófok 
leszármazottjai.

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)

2020. október 27., kedd 
LXXII. évfolyam 
245. (20624.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

59 család, 169
lakos volt elzárva 
a településtől
Sóvárad polgármesterének tájékozta-
tása szerint a 2018-as esőzésekkor
megcsúszott a Suvadozás dűlő, emiatt
elkerülő útra volt szükség, mert a volt
cserepes híd, amelyet 2002-ben felújí-
tottak, tönkrement. A kormánytól kaptak
egymillió lejt a Küküllő egy 200 méteres
szakaszának partvédelmi munkálataira,
négy vízlépcsőt építettek.
____________6.
Őrtüzek a székely
autonómia napján
A székely autonómia napján, vasárnap
kora este Székelyföld számos pontján
lobbant fel az őrtűz, miközben már
délelőtt, az imavasárnap keretében is
sokan fohászkodtak a székely önren-
delkezés megvalósulásáért.
____________7.
Elég az összeeskü-
vés-elméletekből!
A koronavírus-járványért sokan a gaz-
dagokat, a világ legvagyonosabb em-
bereit okolják, úgy is fogalmaz-
hatnánk, hogy elővették a „zsidó 
kártyát”. De gondoljunk csak bele,
miért lenne jó kiirtani a középosztályt?
____________9.

Fotó: Nagy Tibor
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„Tegyük múltjához méltóvá Marosvásárhelyt!”

Beiktatták Soós Zoltán 
polgármestert



Hangszermesék Szászrégenben 
Október 28-án, szerdán 18 órától a szászrégeni Eugen
Nicoară művelődési házban a Hangszermesék című
előadásra várják az érdeklődőket. Egy énekes, három
zenész, gyakorló muzsikusok vallanak mesterségükről,
hangszereikről, életre szóló elköteleződésükről a nép-
zene, a hagyományos erdélyi kultúra mellett. Nemcsak
élő zene, hanem élő szó is bőven elhangzik az egy óra
alatt. A szervezők mindenkinek ajánlják az előadást, aki
szeretne bepillantani a vonós népi hangszerek, éneklés
varázslatos világába, sok zenével, egy együttes belső
viszonyrendszerén keresztül. Előadják: Kásler Magdi –
ének, Üver zenekar: Bartis Zoltán – hegedű, György At-
tila – brácsa, Kostyák Márton – bőgő. Szerkesztette Ke-
lemen László, rendezte Török Viola. A program szakmai
partnere a Hagyományok Háza. Szervező: Nyárád-
mente Kistérségi Társulás. Az előadásra a járvány meg-
előzésére vonatkozó óvintézkedések betartásával kerül
sor (max. 80 személy, kötelező a maszk viselése, távol-
ságtartás). A belépés ingyenes. Elérhetőség: 0757-109-
450, 0741-024-882. 

Az égigérő paszuly – online 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház tár-
sulata a járványügyi helyzet alakulása miatt szünetelteti
a közönség előtt zajló tevékenységét, de mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy a gyermekek ne maradja-

nak bábszínházi élmények nélkül. Az elkövetkezőkben
a közönséget a virtuális térben követhető mesejátékok-
kal várják. November 1-jén, vasárnap 10 és 20 óra kö-
zött Az égigérő paszuly című bábelőadás látható. Az
előadás linkjét a néző által megadott e-mail-címre küldi
el a színház a jegyvásárlást követően. Bővebb tájékoz-
tatás a 0740-566-454-es telefonszámon naponta 9–13
óra között. 

Time of Dreams – Álomidő 
Ezzel a címmel nyílik absztrakt festészeti és szobrászati
kiállítás november 2-án a Maros Megyei Könyvtár Ame-
rikai sarok részlegén. A kiállító Péterfi József marosvá-
sárhelyi szobrászművész, aki 1980-ban a helyi
népművészeti iskolában Lucia Călinescu tanár diákja-
ként képzőművészeti szakon végzett, később Mureşan
Vasile szobrászművész műhelyében tanult. Számos
egyéni és csoportos kiállításon vett részt munkáival.
Time of Dreams – Álomidő című tárlatát hétfőn, szerdán
és pénteken 9–14.30, csütörtökön 12–19.30 között lehet
megtekinteni a vírusjárvány terjedését megelőző sza-
bályok tiszteletben tartásával. 

Online dicsőítő koncert 
Az udvarfalvi Reménység zenekar november 28-án,
szombaton 21 órától Nincs más név címmel online di-
csőítő koncertet tart. A számos új, időszerű dalt meg-
szólaltató, élő közvetítés a 2004-ben alakult együttes
Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján lesz követ-
hető. 

Bejárta a közösségi médiát a képes hír, hogy
rossz körülmények vannak a Maros Megyei Klini-
kai Kórház (régi kórház) egyes egységeiben, így
például a tüdőklinikán, és az intenzív terápiai kli-
nikán folyó munkával voltak elégedetlenek a be-
tegek, az utóbbi időben pedig a Covid–19-ből
felgyógyult személyek ellenőrző vizsgálatának a
megszervezését bírálták.

„A sajtó és a közvélemény pontos tájékoztatása érdeké-
ben” az intézmény közönségkapcsolati osztálya közle-
ményben számolt be a kórházban folyó gyógyító munkáról,
és a város különböző részein lévő klinikákból álló kórház
egyes egységeinek a korszerűsítéséről.

„A Maros Megyei Klinikai Kórházba a világválság kez-
dete óta 1971 igazoltan koronavírus-fertőzött és 2486 fer-
tőzésgyanús személy volt beutalva. 2020. október 23-ig
1634 személyt bocsátottak ki, 21-en más megyékből vol-
tak, 20 pácienst pedig más kórházba szállítottak át. Jelenleg
még 192 beteg van beutalva koronavírus-fertőzéssel, kö-
zülük 14-en súlyos állapotban az Aneszteziológiai és In-
tenzív Terápiai Klinikán. A Maros Megyei Klinikai
Kórházban kezelt, koronavírussal fertőzött és abban el-
hunyt személyek száma 171, ebből két páciens az elmúlt
24 órában vesztette életét. A Maros Megyei Kórház a nem
koronavírussal fertőzött betegek számára is orvosi ellátást
biztosít, több mint 1400 kibocsátással havonta, ami a kór-
házba egy napnál hosszabb időre beutalt személyek keze-
lését illeti, de folyamatos konzultációt biztosítunk a 2-es
Poliklinika járóbeteg-rendelőben is. A világjárvány idején
végzett összes orvosi, adminisztratív munka és megvalósí-

tás az orvosi és kisegítő egészségügyi személyzet, az ad-
minisztratív személyzet és a … vezetőség érdeme. 

…Az idei év néhány megvalósítása: javítási munkák, be-
és kiutalási rendek létrehozása a kórház minden épületé-
ben; egy műtő korszerűsítése a Szemészeti Klinikán; egy
felvonó megtervezése és kivitelezése az I-es Fertőzőklini-
kán; 15 automata életmentő defibrillátor vásárlása, ame-
lyek minden osztályon orvosi vészhelyzetek kezelésére
szolgálnak; modern felszerelés beszerzése a Szemészeti
Klinikára; a Sebészeti Klinikán található endoszkópos ké-
szülék kiegészítése, ami az emlőrákban a „jelzőcsomó-
pont” kimutatását segíti; radiológiai berendezések, vezeték
nélküli digiális detektor és hordozható ultrahangkészülék
az újszülöttosztályra, a ROMGAZ adományának köszön-
hetően; egy DRAEGER lélegeztető az Aneszteziológiai és
Intenzív Tarápiai Klinikának a Mindig Közel Alapítvány-
nak (Fundaţia Mereu Aproape) hála; védőanyagok, fertőt-
lenítőszerek és gyógyszerek folyamatos biztosítása a
koronavírussal fertőzött és a nem koronavírusos betegek
számára a kórház minden szekcióján. A fentiek mindegyike
a Maros Megyei Tanács támogatásával és segítségével va-
lósult meg. Folyamatban levő munkálatok még egyebek
mellett az I-es és II-es Pszichiátriai Klinikák, a gyermek-
gyógyászati konyha, a gyerek-neuropszichiátria rehabilitá-
ciója, az Onkológiai Klinika felújítása, szennyvíztisztító
telep létrehozása a Gheorghe Marinescu u. 1. szám alatti
epületnél. A Maros Megyei Klinikai Kórház és a Maros
Megyei Tanács által hozott valamennyi intézkedés hozzá-
járult a betegek biztonságához és az orvosi ellátás minősé-
gének javításához” – olvasható a közleményben. 

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max.120C
min.60C

Ma SZABINA, 
holnap SIMON
és SZIMONETTA napja.
SIMON: a Simeon név görög
Szimón alakváltozatából ered.
SZIMONETTA: a Szimóna (a
Simon női párja) olasz kicsinyítő
képzős formája.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. október 26.

1 EUR 4,8731
1 USD 4,1224

100 HUF 1,3352
1 g ARANY 252,3262

Backamadaras is piros övezet lett 
Maros megyében 11-re nőtt azon települések száma, ahol
kötelező védőmaszkot viselni minden kinti és benti közte-
rületen. A listára Backamadaras is felkerült, ahol az utóbbi
14 nap az új koronavírusos esetek száma meghaladta az
1000 főre eső hármat. Az oktatási intézmények itt is áttértek
a digitális tanrendre, kötelezővé vált az orrot és szájat elta-
karó maszk viselése az öt év fölötti személyek számára
minden kültéri és beltéri közterületen. Felfüggesztik to-
vábbá a mozik, színházak, előadótermek, játéktermek te-
vékenységét, tilossá válik a beltéri étel- és italkiszolgálás.
A szállodák, panziók csak saját szállóvendégeiket szolgál-
hatják ki beltéri éttermeikben. 

Zárva az erdőszentgyörgyi piac
A koronavírus-járvány terjedése miatt meghatározatlan
időre felfüggesztették Erdőszentgyörgyön a hetipiac műkö-
dését. 

Márton Evelin a meghívott
A héten folytatódik az Írók az iskolában nevű projekt. Októ-
ber 27-én, kedden és 29-én, csütörtökön Márton Evelin ta-
lálkozik a virtuális térben a II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Teológiai Líceum diákjaival. Az online találkozón
a diákok kötetlen beszélgetés révén kerülhetnek közvetlen
kapcsolatba a kortárs irodalommal. Az esemény szervezője
a Podium Egyesület, közreműködik Brandner Emőke ta-
nárnő.

Virágvásár Marosvásárhely főterén 
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szervezésében
csütörtöktől virágvásár lesz. Október 29-én a főtéri vásáron
az évszaknak megfelelő virágokat és virágkompozícióikat
állítják ki a termesztők. Az önkormányzat közleménye sze-
rint a virágvásárt az érvényben levő törvényes előírások
mellett szervezik meg, a Covid–19-járvány terjedésének
megelőzésére és visszaszorítására vonatkozó feltételek be-
tartásával. 

Szülőföldön magyarul 
– pénteken lejár a határidő 

Mint ismeretes, a magyar anyanyelvű oktatásban részesülő
gyermekek szülei október 30-áig igényelhetik a Szülőföldön
magyarul program keretében a 2019–2020-as tanévre nyúj-
tott magyarországi támogatást. A program lebonyolítói az
igénylők küldeményét – a szükséges iratokkal – a postai
bélyegző legkésőbb október 30-i dátumával fogadják el. Bő-
vebb tájékoztatás a 0266-244-450-es telefonszámon, illetve
a www.szulofoldonmagyarul.ro internetes oldalon kérhető.

Bankkártyákat klónozott
Vasárnap a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség bűncselek-
ményeket vizsgáló ügyosztálya elővezetési parancsot haj-
tott végre egy 42 éves szászrégeni férfi esetében, aki a
gyanú szerint bűntársaival az Egyesült Államokban 2019-
től mostanáig bankkártyákat klónozott, és több személy
számlájáról pénzt vett le. A rendőrség szervezett bűnözés
elleni alakulata a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni
Igazgatóság ügyészeivel együttműködésben házkutatást
tartott a férfi lakásán. Az illetőt 30 napra előzetes letartóz-
tatásba helyezték. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

27.,kedd
A Nap kel 

6 óra 57 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 14 perckor. 
Az év 301. napja, 
hátravan 65 nap.

Megyei hírek

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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RENDEZVÉNYEK

A Megyei Klinikai Kórház közleménye
Gyógyító munka, 

épületfelújítás és új eszközök beszerzése 



A koronavírus-fertőzötteknek elkülönített kórházi
helyek több mint háromnegyede betelt már Romá-
niában, és a fertőzések gyorsuló üteme miatt az or-
szág jelentős részében korlátozásokat vezettek be,
ugyanakkor Bukarestben idén is megtartották a
Szent Demeter-napi nagyszabású zarándoklatot, az
országos járványügyi operatív törzs (CNSU) pedig
hétfőn a dohányosoknak tett engedménnyel lazított
az óvintézkedések szigorán.

Miután az ortodox egyház hangos tiltakozását váltották ki
azok a tiltások, amelyekkel a kormány az október elején Jász-
vásáron (Iaşi) tartott Szent Paraschiva (Szent Piroska) zarán-
doklat járványügyi kockázatát próbálta korlátozni, a Szaloniki
Szent Demeter ókeresztény vértanú tiszteletére hétfőre (és az
előző két napra) meghirdetett bukaresti ünnepséget már meg
sem próbálták megakadályozni a hatóságok.

Bár a jászvásári zarándoklat esetében az egyház a vallás-
szabadság megsértéseként értékelte azt, hogy a hatóságok be-
tiltották (de megakadályozni nem tudták), hogy más
megyékből érkezők is részt vegyenek az egyházi ünnepségen,
Bukarestben a szervezők már csak a fővárosi személyigazol-
vánnyal rendelkezőket engedték a Szent Demeter-ereklye kö-

zelébe, az ereklyét elfedő üveglapot önkéntesek fertőtlenítet-
ték, a védőmaszkban sorban álló híveket pedig – több-keve-
sebb sikerrel – megpróbálták rávenni, hogy ne tolongjanak,
hanem tartsák be a másfél méteres biztonsági távolságot. A
december 6-i parlamenti választásokra készülő hatóságok a
dohányosoknak is engedményt tettek. A CNSU hétfőn hozott
határozatában lehetővé tette, hogy azokon a településeken,
ahol a magas fertőzési kockázat miatt mindenütt kötelezővé
tették a maszkviselést, rövid időre eltávolítsák a maszkot azok,
akik a szabadban dohányoznak, sportolnak, a kerthelyiségeken
kívül ételt, italt fogyasztanak, ha legalább kétméteres távolsá-
got tartanak másoktól.

Romániában hétfőn meghaladta az 54 ezret a nyilvántartott
aktív fertőzöttek, és a 10.700-at a kórházban kezelt Covid-19-
ben szenvedő betegek száma. Immár több mint 800 súlyos ál-
lapotban lévő fertőzöttet ápolnak az intenzív osztályokon, ahol
a fertőzöttek számára elkülönített helyek több mint háromne-
gyede betelt. A hétfői jelentésben a szokásosnál jóval kevesebb
(8700) vasárnap elvégzett teszt kiértékelése nyomán 2844-gyel
emelkedett a romániai fertőzöttek és 79-cel a halálos áldozatok
száma. Újabb rekordot döntött a pozitív tesztek aránya: csak-
nem minden harmadik teszt pozitívnak bizonyult. (MTI)

Engedmények a dohányosoknak és az ortodox hívőknek

A magyar kormány keresetet nyújtott be hétfőn az
Európai Unió Bíróságához a Mobilitási csomag egyes
irányelvi és rendeleti előírásainak megsemmisítése
érdekében, miután azok aránytalan pénzügyi és ad-
minisztrációs terheket rónak az európai fuvarozó
vállalkozásokra; a kifogásolt követelmények néme-
lyike sérti a diszkrimináció tilalmát, ellentétes az
uniós klímavédelmi célokkal vagy egyenesen végre-
hajthatatlan – jelentette be az MTI-hez eljuttatott
közleményében az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium (ITM).

A közlemény emlékeztet: az Európai Parlament és az Eu-
rópai Tanács idén júliusban Magyarország és más tagállamok
határozott ellenkezése dacára fogadta el a közúti szállításra
vonatkozó új szabályokat. A magyar kormány a jogalkotási ja-
vaslat előkészítésének három évvel ezelőtti kezdetei óta min-
den lehetséges fórumon fellépett a szabályozási tervekkel
szemben. Az előírások deklarált célja a járművezetők érdekei-
nek védelme, szociális feltételeinek, munkakörülményeinek ja-
vítása. A magyar álláspont szerint azonban az új rendelkezések
rossz válaszokat adnak létező problémákra, és nemhogy nem
oldják meg, hanem inkább súlyosbítják az érintettek helyzetét.

A jogszabályok ellentétesek a munkavállalás, az áruk és
szolgáltatások mozgásának alapvető szabadságjogaival, az
egységes uniós piac és a nemzeti piacok működését korlátozó,
protekcionista intézkedéseket tartalmaznak. A rejtett szándé-
kokkal szemben nem a nyugat-európai fuvarozók érdekeit ér-
vényesítik, hanem a semmilyen uniós előírás betartására nem
kötelezhető, unión kívüli vállalkozásoknak kedveznek. A har-
madik országbeli cégek térnyerése nemcsak gazdasági károkat
okoz a tagállamoknak, hanem az európai polgárok közleke-
désbiztonsági helyzetét is ronthatja. A fuvarozók bürokratikus
terheinek és költségeinek növelése uniós és nemzeti szinten is
megnehezíti a gazdaság újraindítását a vírusválságban – fűzték
hozzá. A magyar kereset három kapcsolódó irányelv és rendelet
összesen öt pontjának megsemmisítését kezdeményezi. Ki-
vonná a nemzetközi közúti fuvarozási tevékenységet végző jár-

művezetőket a kiküldetési irányelv, a kísért kombinált fuvaro-
zási műveleteket pedig a kombinált fuvarozási műveletekre vo-
natkozó új szabályok hatálya alól. A biztonságos pihenőhelyek
elégtelen száma miatt a gyakorlatban végrehajthatatlannak
tartja a kabinban alvás tilalmát. Az intelligens menetíró készü-
lékek bevezetésére korábban megszabott 2034-es határidő tíz-
éves megkurtítása a jogbiztonság alapelvét sérti,
ledolgozhatatlan versenyhátrányt okoz az uniós vállalkozások-
nak – részletezte az ITM. Az egyik kifogásolt új szabály szerint
a fuvarozó vállalkozás nemzetközi fuvarozásra használt jármű-
veinek az elindulást követő nyolc héten belül vissza kell térniük
az adott tagállam valamelyik operatív központjába. Az üresen
közlekedő kamionok feleslegesen növelik a szén-dioxid-kibo-
csátást a közúti szállítási ágazatban. A jármű kötelező vissza-
térése gyakorlatilag kizárja az egységes piacról a szigeteken
fekvő országok fuvarozóit, nagymértékben korlátozza több,
nem központi elhelyezkedésű tagállam vállalkozóinak hozzá-
férését is. Az üresjáratok indokolatlanul fokozzák az európai
úthálózat károsodását és a közlekedésbiztonsági kockázato-
kat.

Varga Judit igazságügyi miniszter szerint a protekcionista
intézkedések aláássák az EU alapját képező belső piacot, és
így beláthatatlan következményekhez vezetnek. 

A szabályozást Magyarország mellett további nyolc tagál-
lam – Bulgária, Ciprus, Észtország, Lengyelország, Lettor-
szág, Litvánia, Málta és Románia – is következetesen ellenzi.
Ezek az országok igazságos megoldást szorgalmaznak az eu-
rópai közúti közlekedési szektorban, amely a fuvarozók valós
igényeihez igazodik, és nem korlátozza a gazdasági verseny-
képességet. A korábbi szándéknyilatkozatok szerint közülük
többen a magyar keresethez hasonló önálló indítvánnyal vagy
valamelyik másik tagállamhoz beavatkozóként csatlakozva
szintén az Európai Bírósághoz fordulnak. A magyar kezdemé-
nyezésre meginduló eljárás a korábbi tapasztalatok szerint
egy-másfél évig tarthat, így akár már az új rendelkezések
életbe lépése előtt döntés születhet az ügyben – közölte a mi-
nisztérium. (MTI)

A helyhatósági vereség után szolidarizálásra szólí-
totta fel a Maros megyei pártokat. Ha valaki nem jött
volna rá, hogy miért, megmondjuk: azért, mert az
RMDSZ elnyerte a megyei tanácselnöki tisztséget, 16
tanácsosa van, és még egy alelnöki tisztséget is ma-
gának vindikál. Negyven polgármestere van a megyé-
ben. 

Ezért van szükség szerinte a románok összefogására,
hiszen veszélyben vannak a „román érdekek” mind Vá-
sárhelyen, mind a megyében, ahol a győztes RMDSZ
„ignorálni fogja, semmibe veszi majd és marginalizálja
a románok érdekeit”. Szerinte meg kell akadályozni az
RMDSZ túlkapásait, nem szabad hagyni, hogy „el-
nyomja a román közösségeket”. Aminek nincs ugyan va-
lóságalapja, de kampányban jól hangzik, és lehet
hergelni vele a román szavazókat.

Vagyis mindenki alkalmas az ország vezetésére. Az
sem számít, hogy a járvány nem akar csitulni, a ható-
ságok tehetetlenek, nem képesek megfékezni sem Romá-
niában, sem máshol a világon.

Az államfő, aki áprilisban azt nyilatkozta, hogy „pan-
démia idején nem tartunk választásokat”, most azt
mondja, meg kell tartani, ha törik, ha szakad, különben
veszélybe kerül a demokrácia.

Maros megyei vírushelyzet
A megyében október 26-ig 4315 betegnél igazolták a
koronavírus-fertőzést, az előző naphoz képest 124
esettel nőtt a fertőzöttek száma, az érintetteknek
eddig nem volt pozitív tesztjük. A korábban diagnosz-
tizált személyek új tesztje kivétel nélkül negatív lett.
A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság ada-
tai szerint hétfőn 308 fertőzöttet kezeltek a megye
kórházaiban. Hétfőig 884 személyt engedtek haza
gyógyultan a kórházból, 631 tünetmentest 10 nap
után, 214 személyt pedig kérésre. Koronavírus-fer-
tőzés gyanújával 71-en vannak kórházban, hétfőig
168 koronavírus-fertőzött hunyt el a megye kór-
házaiban. 

Egyszerűsítik a képességfelmérő
vizsga tételeit

Egyszerűsíteni fognak a nyolcadikosok képességfel-
mérő vizsgáján román nyelv és irodalomból adott té-
telek struktúráján – nyilatkozta hétfőn Monica Anisie
tanügyminiszter. Anisie azt mondta, a tanárok, szülők
és diákok javaslatára döntöttek az egyszerűsítés mel-
lett, és az új tételstruktúrát rövidesen közzé is teszik
az oktatási tárca hivatalos honlapján. (Agerpres)

Digitalizálásra is költenek
Monica Anisie oktatási miniszter tervei szerint jövő
évtől digitalizálási beruházásokra is elkülönítenek
alapokat a tárca büdzséjéből. Ezt maga a tárcave-
zető jelentette be hétfőn, az oktatás digitalizálására
vonatkozó stratégia kidolgozására irányuló nyilvános
közvita elindításán. Leszögezte, a digitalizálás az
egyik fő prioritás, és ezt a célkitűzést minden egyes
oktatási miniszternek fel kell vállalnia az elkövetkező
években, politikai hovatartozástól függetlenül. A stra-
tégiával a munkaerőpiac jövőjét biztosítjuk, felépítjük
a fenntartható gazdasági fejlődés tartóoszlopait az el-
következő legalább 30 évre – mondta Anisie. 2010-
től 2019-ig nem különítettek el alapokat az oktatás
digitalizálására, az idén pedig a kormány 150 millió
lejt hagyott jóvá táblagépek vásárlására és további
100 millió lejt egy tartalékkészlet biztosítására, mu-
tatott rá a tárcavezető. Továbbá 150 millió euró áll az
ország rendelkezésére az európai alapokból elektro-
nikus eszközök beszerzésére, emlékeztetett a mi-
niszter. (Agerpres)

Visszavont akkreditáció
Rendeletben vonta vissza a bukaresti Alexandru Ioan
Cuza Rendőrakadémia doktori iskolájának akkreditá-
cióját Monica Anisie tanügyminiszter. A tárcavezető
hétfőn közölte: döntését az egyetemi etikai és igaz-
gatótanács jelentéséből kiindulva hozta meg. 
A miniszteri rendelet értelmében az Alexandru Ioan
Cuza Rendőrakadémia doktori iskolájának jogi, vala-
mint közrendfenntartási és nemzetbiztonsági részle-
gétől vonták meg az akkreditációt. A törvény
értelmében a két doktori iskola öt év múltán kérel-
mezheti ismét az akkreditációt. A diákok jogainak tisz-
teletben tartása érdekében a már beiratkozott
doktoranduszok befejezhetik tanulmányaikat a kér-
déses karokon. A rendőrakadémiát a jövőben kiemelt
monitorozásnak vetik alá. Az intézkedésre az intéz-
mény által nyújtott oktatás minőségére vonatkozó pa-
naszok sorozata miatt van szükség – érvel az
oktatási minisztérium. Ugyanakkor a belügyminiszté-
rium ellenőrző testülete is jelezte, hogy gondok van-
nak a doktori dolgozatok eredetiségének
felülvizsgálatával, valamint a szakmai igényesség és
professzionalizmus követelményeinek betartásával.
(Agerpres)
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Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Kampányra kampány

Vlagyimir Putyin orosz elnök javaslatot tett hétfőn
a NATO-nak, hogy mondjon le a közepes és rövid
hatótávolságú rakéták európai telepítéséről, vala-
mint hogy kölcsönösen ellenőrizhessék a másik fél
azon objektumait, amelyek gyanújuk szerint ebbe a
kategóriába sorolhatók.

Putyin a Kreml honlapján megjelent közlemény szerint köl-
csönösségi alapon, a jó szándék jeleként felajánlotta, hogy
Oroszország európai területére a továbbiakban nem telepít az
Iszkander rendszer részét képező 9M729 (a NATO-kód szerint
SSC-8) típusú manőverező robotrepülőgépet, amelyről 
Washington azt állította, hogy megsérti az INF-szerződést. Ez a
megállapodás rendelkezik arról, hogy fel kell számolni az „öreg
kontinensen” a szárazföldi állomásoztatású közepes és rövidebb
hatótávolságú nukleáris rakétákat. Az orosz elnök megerősítette
az ismert orosz álláspontot, miszerint a 9M729 megfelel az INF-
szerződés követelményeinek. Putyin kezdeményezte az amerikai
és NATO-bázisokra telepített, Mk 41-es indítóállásokkal ellátott
Aegis Ashore rendszerek és a Kalinyingrád megyébe telepített
9M729-esek kölcsönös ellenőrzését.

Az orosz vezető rámutatott, hogy Moszkva mindaddig el-
kötelezett a szárazföldi közepes és rövidebb hatótávolságú ra-
kéták telepítése ügyében meghirdetett moratóriuma iránt,
ameddig „amerikai gyártmányú” eszközök valamelyik régió-
ban meg nem jelennek. Putyin hasonló fogadalomra szólította
fel a NATO-t. Egyúttal sürgette, hogy a világ országai találja-
nak megoldást arra, hogyan teremtsenek stabilitást az ázsiai
és csendes-óceáni térségben az INF-szerződés hiányában.

Az Egyesült Államok tavaly augusztusban jelentette be,
hogy kilép az INF-szerződésből. A Kreml mostani javaslatait
azzal indokolta, hogy a feszültség csökkentését és a bizalom
erősítését kívánja eléri Európában az amerikai lépés nyomán,
amelyet a fegyverkezési versenyt és a konfrontációt erősítő
„súlyos hibának” minősített. Az INF-szerződés, amelyet 1987.
december 8-án Washingtonban írt alá Ronald Reagan amerikai
elnök és Mihail Gorbacsov szovjet államfő, a kommunista párt

főtitkára, 1988. június 1-jén lépett hatályba. A paktum a szá-
razföldi indítású, hagyományos és nukleáris robbanótöltetek-
kel felszerelt közepes és rövidebb (500-5500 kilométeres)
hatótávolságú ballisztikus rakéták és manőverező robotrepü-
lőgépek megsemmisítéséről rendelkezett. Az egyezmény,
amely mérföldkő volt a hidegháború lezárásában, megtiltotta
ilyen eszközök gyártását, birtoklását és tesztelését.

Az Egyesült Államok 2014 óta állította, hogy Oroszország
megsértette az INF-szerződést. Washington ezt tavaly úgy
konkretizálta, hogy az oroszok a szárazföldi Iszkander-M ra-
kétarendszer és a tengeri indítású Kalibr manőverező robot-
repülőgép továbbfejlesztett elemeit tartalmazó 9M729 típusú
manőverező robotrepülőgép tesztelésével szegték meg a szer-
ződést, mert a fegyver hatótávolsága meghaladja az 500 kilo-
métert. Moszkva ezt tagadja, és azzal vádolja Washingtont,
hogy a Lengyelországba és Romániába, valamint a Távol-Ke-
letre telepített vagy telepítendő Aegis Ashore ballisztikusra-
kéta-elhárító rendszerének kilövőállásai Tomahawk típusú
manőverező robotrepülőgépek indítására is alkalmasak, ami
ellentétes a megállapodással. Az orosz fél azt is mondja, hogy
az amerikai csapásmérő drónokra és a ballisztikusrakéta-el-
hárítási gyakorlatok célpontjául kifejlesztett rakétákra szintén
vonatkoznak a szerződésben foglalt korlátozások.

Trump 2018 augusztusában jelentette be a szerződésből
való kilépés szándékát, ugyanannak az évnek a decemberében
pedig Mike Pompeo külügyminiszter ultimátumban követelte
Oroszországtól a 9M729-es robotrepülőgép megsemmisítését
vagy módosítását. Moszkva ezt elutasította.

Washington 2019. február 1-jén közölte, hogy felfüggeszti
részvételét az INF-szerződésben, és kilép abból, ha Oroszor-
szág nem tér vissza annak tiszteletben tartásához. Putyin egy
nappal később bejelentette, hogy Moszkva tükörintézkedések-
kel válaszol, szintén felfüggeszti részvételét, és tudományos
kutatásokat indít új rakétatípusok kifejlesztésére.

Tavaly augusztus 2-án az Egyesült Államok bejelentette a
szerződésből való kilépését. (MTI)

Putyin az európai rakétatelepítésről való lemondást
javasolja a NATO-nak

Magyarország elégedetlen a Mobilitási csomaggal



aki első alkalommal vett részt a ma-
rosvásárhelyi tanács beiktatásán és
a polgármester eskütételén, hangsú-
lyozta, hogy a politikai harcok le-
jártak, a munka következik, és a
megyei tanács elnökeként mindent
megtesz, hogy Marosvásárhely fej-
lesztési tervei megvalósulhassanak.
Mara Togănel prefektus a vállalko-
zókkal való párbeszédet, a város
fejlesztési terveihez a szükséges fi-
nanszírozási lehetőségek felkutatá-
sát és a metropolitán övezet
fejlesztését emelte ki hozzászólásá-
ban, azt ígérve, hogy Soós Zoltán
számíthat a kormány támogatására. 

Marosvásárhely polgármestere
beszédében hangsúlyozta, e nehéz
időkben, amikor soha nem látott
járvánnyal birkózik a világ, kihívá-
sokkal, dilemmákkal szembesü-
lünk. De a városi tanáccsal új
fejezet kezdődik Marosvásárhely
történetében, a várost vissza kell ve-
zetni a tisztességes politika útjára,
és a fejlődés pályájára kell állítani.
Kiemelte: a vásárhelyiek elsöprő
többsége a változásra szavazott, a
város nem magyar kézbe került,

hanem a vásárhelyiek kezébe, és ő
minden vásárhelyi polgármestere
lesz. Beszélt arról, hogy Marosvá-
sárhely lemaradt az erdélyi nagyvá-
rosok versenyében, pedig akár
éllovas is lehetne. „Élhető és fej-
lődő legyen a városunk, legyenek
minőségi munkahelyek, versengje-
nek a befektetők. Helyezzük új ala-
pokra Marosvásárhely gazdaságát!”
– fogalmazta meg céljait. Hozzá-
tette: ez a folyamat nem lesz köny-
nyű és nem lesz gyors, de a munkát
el fogják végezni. Lehetőség és fel-
adat Marosvásárhelyt olyan várossá
tenni, amely méltó múltjához, de
megszolgálja a jövőjét. Együttmű-
ködést ígért a város lakóival, a kör-
nyező településekkel, a metropolisz
övezet tagjaival és a megyei tanács-
csal, illetve a kormánnyal és az ál-
lami szervekkel, a választott
képviselőkkel és szenátorokkal. Is-
mertette fontosabb elveit, hangsú-
lyozta, hisz a kulturális
sokszínűségben, a döntéshozatal át-
láthatóságában, a város nyitott és
korrupciótól mentes működésében,
abban, hogy a városi tanácsnak nem
üzleti vagy pártérdekeket, hanem a

közösség érdekeit kell szolgálnia. A
feladat: a várost, a közösséget győ-
zelemre vinni, ehhez kérte min-
denki segítségét. 

A beiktatást követő sajtótájékoz-
tatón Soós Zoltán újságírói kérdé-
sekre válaszolva elmondta, kedden
már kérik a számvevőszéket, hogy
vizsgálja át a város gazdasági hely-
zetét, ami eltarthat. Első intézkedé-
sei között lesz egy határozattervezet
előterjesztése a tanácsban két sétá-
lóutca kialakítására, a víkendtelepi
„ballon”, vagyis a fedett uszoda
visszaállítása és annak kiderítése,
hogy ki adta ki a lebontási rendele-
tet és milyen indokok alapján, fon-
tosnak nevezte a digitalizáció
elkezdését, a tömegközlekedés javí-
tását. Biztosította a hivatal alkalma-
zottait, hogy senki, aki
tisztességesen és felelősen végezte
a munkáját, nem veszíti el a mun-
kahelyét, a cél a számvevőszéki
vizsgálattal és a belső audittal az,
hogy megszüntessék a rossz város-
gazdálkodást. Kérdésünkre, hogy
tárgyalnak-e az alpolgármesterek
kiválasztásáról, Marosvásárhely
polgármestere elmondta, a tárgyalá-

sok folyamatban vannak, és várha-
tóan a novemberi tanácsülésen vá-

lasztják ki a város két alpolgármes-
terét. 

Tisztelt Városi Tanács,
Vásárhelyi polgárok,
Kedves barátaim!
Nehéz időket élünk. Egy soha nem látott járvánnyal bir-

kózik a világ, országunk, városunk. Olyan orvosi műszavakat
tanultunk meg az elmúlt fél évben, amit jobb esetben a
MOGYE-n tanítanak. És olyan kihívásokkal, dilemmákkal
szembesülünk, amik a tankönyvek lapjain intellektuálisan ér-
dekesek, de a való világban aggasztóak, sőt ijesztőek.

Nincs kezünkben a bölcsek köve, de érezzük a döntések
súlyát. A szigorú járványügyi előírások életet menthetnek –
ám a túlzott szigor elviselhetetlen terheket ró a gazdaságra és
nehezen menedzselhető terheket a magunk életére.

Felelős politikusok szerte a világban keresik a szigor és la-
zítás helyes arányait. De ez a kérdés ma nem csak a politika
dolga. Felelős szülőként, munkáltatóként vagy pedagógus-
ként ugyanezzel a dilemmával szembesülünk, ugyanezeket a
nehéz döntéseket kell meghoznunk a családban, a munkahe-
lyen vagy az iskolában.

Nehéz hetek, minden bizonnyal hónapok előtt állunk. Po-
litikusok gyakran érzik úgy, hogy döntő hatással lehetnek kö-
zösségükre. Ha azonban egy pillanatra kilépek a politikusi
szerepből, akkor azt mondom: ez nem az a helyzet.

A legnagyobb hatást ugyanis nem a politikusok, hanem mi
magunk érhetjük el azzal, hogy figyelünk egymásra.

Ezért, ha megengedik, elsősorban apaként és csak másod-
sorban politikusként mondom: vigyázzunk magunkra és vi-
gyázzunk egymásra!

Tisztelt marosvásárhelyi polgárok!
A mai napon a városi tanáccsal új lapot nyitunk városunk

történetében. Rajtunk múlik, hogy egy rövid széljegyzet lesz
csupán vagy egy egész fejezet. Hogy aranybetűkkel íródik
vagy sem.

Azért vagyunk ma itt, hogy bizonyítsuk: képesek vagyunk
arra, aminek megvalósítását ígértük.

Képesek vagyunk arra, hogy új szemléletet hozzunk, hogy
helyreállítsuk a kizökkent időt, hogy visszavezessük a tisz-
tességes politika útjára, és a fejlődés pályájára állítsuk Ma-
rosvásárhelyt.

Erre kaptunk nagy többséggel felhatalmazást. Nem egy
párt vagy ideológia nyerte ezt a választást, hanem a válto-
zásba vetett hit. Különböző jelölteket támogatva a vásárhe-
lyiek bő 80%-a a változásra szavazott.

Igen, tudom: sokan voltak azok, akik változást akartak, de
nem mertek magyar emberre szavazni. Tudom, sokan féltek
attól, hogy mi lesz itt, ha egy magyar kezébe kerül a város.

Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani.
Egy: a város nem magyar kézbe került, hanem a vásárhe-

lyiek kezébe. Megmondtam, hogy minden vásárhelyi polgár-
mestere leszek. Ez nem kampányígéret volt, hanem politikám
alappillére.

Kettő: kezet nyújtok mindenkinek, aki a változásra igen,
de rám nem szavazott, mert úgy gondolta, hogy magyar em-
berre nem szavazhat. Egy platformon vagyunk – változást
akarunk.

Köszönet jár mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a
mai napon itt álljak Önök előtt. 

Köszönöm a bizalmat.
Azért lehetséges ma erről beszélnünk, mert Marosvásár-

hely polgárai a reményt választották a tespedés helyett. A vál-
tozásba vetett hitet részesítették előnyben a széthúzás és a
megosztó politika helyett.

Nem volt, nem lehetett kérdés, hogy meg kell állítani azt,
ami az elmúlt 20 évben folyt. 

PONT.

A mai napon pontot teszünk a megosztásra és a hamis ígé-
retekre. Vagyis mindarra, ami a mesterségesen fenntartott lát-
szat ellenére megfojtotta a várost, annak közéletét. 

Marosvásárhely lemaradt az erdélyi nagyvárosok verse-
nyében. Lemaradt, pedig akár éllovas is lehetne.

Engem a versenyek és különféle ranglisták kevéssé érde-
kelnek. Ami érdekel, hogy élhető és fejlődő legyen a váro-
sunk. Legyenek minőségi munkahelyek, versengjenek a
befektetők, hogy Erdély közepén indíthassák el vállalkozá-
sukat. Helyezzük új alapokra Marosvásárhely gazdaságát!

Legyen Marosvásárhely élhető és rendezett város, ahol fej-
lett a közlekedés, jó a közbiztonság, alkalmas helyek vannak
sportolásra és kikapcsolódásra. 

Lehessen tanulni, lehessen dolgozni, lehessen pihenni. És
mindenekelőtt lehessen közlekedni.

Nagy kihívások ezek egy olyan időszakban, amikor nem
csak a 20 évnyi hátrányt kell ledolgozni, de a világjárvány
okozta bizonytalanságot és az abból fakadó gazdasági válsá-
got is ellensúlyozni kell – nagyfokú politikai instabilitás mel-
lett.

Azt tudjuk, hogy mivel nézünk szembe, de azt már ke-
vésbé, hogy pontosan milyen eszközök vannak a kezünkben.
A problémákat mindenki ismeri, aki Vásárhelyen él – a pon-
tos pénzügyi lehetőségeket ezek megoldására már kevésbé.

Ezért, mint azt már többször elmondtam, a munkát leltár-
készítéssel kezdjük. Át fogjuk világítani a költségvetést, a
polgármesteri hivatal és a cégek működését, számba vesszük
a város vagyonát. 

Ennek eredményeképpen látjuk majd, hogy mit és milyen
ütemezéssel tudunk megvalósítani. A beiktatásom utáni első
teendőm a számvevőszéknek írott levél iktatása lesz, amiben
hivatalosan is kérem a város gazdálkodásának átvilágítását.

Az előttünk álló nagy feladatok nagy eltökéltséget, gyak-
ran új megoldásokat igényelnek. 

De az általunk vallott értékek, amelyekben a siker biztosí-
tékait látom: nem újak. A tisztesség és a kemény munka, a
bátorság és a hűség, a párbeszéd és a tolerancia – ezek azok
az értékek, amelyek különlegessé teszik Erdélyt és meghatá-
rozzák Marosvásárhely örökségét. És amelyek jegyében
munkánkat végezzük.

Nem lesz könnyű és nem lesz gyors sem. De mi itt, Vásár-
helyen, azt tanuljuk, hogy addig nem lehet nyugtunk, amíg a
munkát el nem végeztük, a dolgunkat be nem fejeztük.

Ezt tanították szüleink, ezt tanulhattuk elődeinktől és vá-
rosunk történetéből is. 

Tisztelt Városi Tanács!
A mai nap lehetőséghez juttat bennünket és feladatot is

szab számunkra: tegyük Marosvásárhelyt olyan várossá,
amely méltó a múltjához, de megszolgálja a jövőjét.

Akkor leszünk sikeresek, ha változtatunk és együttműkö-
dünk. 

Ha nem azt nézzük, hogy vezetőként mit nyerhetünk,
hanem azt, hogy mit tehetünk a városért. Ha nem a rangunkra
vagyunk büszkék, hanem a tetteinkre. Ha nem azt nézzük,
ami elválaszt bennünket, hanem azt, ami összeköt: a város
szeretete és a változás hite.

Ehhez mindenekelőtt nekünk magunknak is változnunk
kell. Hogy máshogy politizáljunk, máshogy viszonyuljunk
egymáshoz, mint eddig.

Lesznek vitáink, nem kétséges. De azt kérem, ne pártpoli-
tikai vitákat folytassunk – ha érveket ütköztetünk, az a város
érdekében történjen és ne azért, mert a személyes érdekünk
vagy a pártközpont úgy kívánja.

Amikor letesszük a kabátot az előtérben, tegyük le vele a

pártérdeket és a saját érdeket is. Ne csak azért legyen tiszta a
kezünk, mert gyakran mossuk, hanem azért is, mert nem nyú-
lunk oda, ahova nem szabad.

Ebben sem lesz kivételezés, nem lesz kettős mérce, és nem
lesz szemhunyás.

Itt van ez a csodálatos város, Marosvásárhely. Nem kell
újat építeni, mert úgy szép, ahogy van. De új szemlélet kell
ahhoz, hogy lezárjuk, amin változtatni akarunk.

És változtatni akkor tudunk, ha együttműködünk. Nem
csak itt, a tanácsban.

Túl nagyok a problémák ahhoz, hogy az itt ülő kéttucat
ember megbirkózzon velük.

Ehhez szükség van a marosvásárhelyiekre. Mindenkire.
Akkor lehetünk sikeresek, ha felszabadítjuk a bennünk rejlő
energiákat, tehetséget és vállalkozó szellemet.

Együtt fogunk működni a környező településekkel, a met-
ropolisz övezet tagjaival és a megyei tanáccsal is. Csak velük
közösen tudjuk csillapítani a közlekedés és a munkahelyte-
remtés égető gondjait.

És együtt kell működnünk a kormánnyal és az állami szer-
vekkel. Ezen a téren is szakítunk azzal a gyakorlattal, amit
elődeink folytattak. Ebben kérem képviselőink, szenátoraink
segítségét is. Számítok rájuk.

Kedves Barátaim!
Többféle hagyománya van Marosvásárhelynek. Van ha-

gyománya a harcnak és konfliktusnak. És van hagyománya
az építkezésnek.

Volt, amikor az itt élő közösségek egymásnak feszültek, és
volt, amikor közösen építkeztek.

Amikor a változásról beszélek, az építkezést értem ezalatt.
Azt nem ígérhetem Önöknek, hogy nem fogunk hibázni,

azt sem, hogy nem fogunk érdekeket sérteni, netán vitatható
döntéseket hozni.

Csak azt ígérhetem, hogy mindig őszinték leszünk. És lesz
erőnk belátni és kijavítani, amikor hibázunk.

Ennek jegyében öt elvet tartok fontosnak, amelyhez a kö-
vetkező években foggal-körömmel ragaszkodni fogok.

1. Marosvásárhelyen nincsenek első- és másodrangú ál-
lampolgárok. A város mindenkié.

2. A városi tanácsnak nem üzleti vagy pártérdekeket,
hanem az itt lakók érdekeit kell szolgálnia.

3. Hiszek a kulturális sokszínűségben, ezért őrizni fogom
a hagyományokat, és ösztönözni Marosvásárhely kultúrate-
remtő szerepét. 

4. A vásárhelyiek politikai részvétele nem merülhet ki
abban, hogy megválasztják a képviselőiket. Minden jelentő-
sebb döntés előtt ki kell kérni az érintettek véleményét.

5. Marosvásárhelynek nyitottan, átláthatóan és korrupció-
tól mentesen kell működnie, ahol minden közérdekű adat
nyilvános, könnyen hozzáférhető.

Én ehhez tartom magam.
Dicső elődök állnak előttem, akik a város gyarapodását tar-

tották szem előtt. Mindannyian hozzátettek a városhoz. Ezt
az örökséget viszem tovább mától.

Eddigi utunk sem volt könnyű, mától még nehezebb lesz.
Eddig csak egy eszmét, soha nem csüggedve azt a hitet kellett
győzelemre vinni, hogy lehetséges a változás.

Mától ennél nagyobb a feladat. Egy várost kell győzelemre
vinni. Azt a közösséget, amit úgy hívnak: Marosvásárhely.

Mert az itt élőké a város. Övék kell legyen a győzelem is.
Ehhez kérem a segítségetek, mindenki segítségét.
Hiszem, hogy meg tudjuk csinálni.
Hiszem, hogy meg fogjuk csinálni. 
Közösen.

(Folytatás az 1. oldalról)
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Soós Zoltán polgármester beiktatási beszéde

Beiktatták Soós Zoltán polgármestert

Fotó: Nagy Tibor



Női arcok, szürke háttérre
,,hullt” vörös virágok, a Meg-
váltó megjelenítése, ház,
udvar, távoli templom
csendje – néhány villanás a
marosvásárhelyi börtön egyik
elítéltje, Abagiu Cosmin ceru-
zarajzaiból, amelyeket múlt
szerdán állítottak ki a Maros
Megyei Könyvtár keretében
működő Amerikai sarokban. 

A Fény a rácsok mögött elneve-
zésű, rendhagyó tárlat a megyei
könyvtár és a megyeszékhelyi bör-
tön 13 éves együttműködésének fi-
gyelemre méltó mozzanataként
valósult meg. A kiállítást Avram
Monica, a könyvtár igazgatója nyi-
totta meg, majd a rendezvény ötlet-
gazdája, a börtön elítéltjei számára
indított olvasóklub kezdeményezője
és irányítója, Illyés Claudia vette át
a szót, végül Boros Tety karikatu-
rista fejtette ki véleményét a látot-
takról. A művész dicsérte az ötletet,
amely lehetőséget kínált a megnyil-
vánulásra a 32 éves, rajztehetséggel
bíró, Temes megyei elítéltnek, majd
az alkotások fekete-fehér árnyalat-
világára tért ki, ami a 17 év szabad-
ságvesztésre ítélt férfi életét tükrözi.
Boros Tety a továbbiakban remé-
nyét fejezte ki, hogy Cosmin szaba-
dulása után képes lesz intézményes
szinten, művészeti oktatásban ré-
szesülve fejleszteni tehetségét, és
üzente neki, hogy szabadlábra he-
lyezése után próbáljon meg a temp-
lomdíszítés terén munkát keresni. 

Abagiu Cosmin a járványhelyzet
miatt nem vehetett részt a tárlatnyi-

tón, így levélben mondott köszöne-
tet a megmutatkozási lehetőségért.
Írott vallomásában a tettére is utalt,
amelyért eddig 11 évet töltött a rács
mögött – „…késő van már a meg-
bánásra. Az áldozat életét ez nem
hozza vissza…” –, és azt is elárulta,
hogy számára az igazi büntetést az
jelenti, amikor este kialszik a vil-
lany, és elhatalmasodik rajta a bűn-
tudat. Ilyenkor lepereg előtte egész
zátonyra futott élete és mindaz, amit
elveszített. „Ma nem a rajzaimat,
hanem a lelkemet állítom önök elé.
Egy fájdalomtól eltorzult lelket” –
üzenték a román nyelven írt sorok.
Sokatmondó borítékok

A megnyitó után Illyés Claudiá-
val beszélgettünk. A lelkes könyv-
táros elsőként arról mesélt, hogyan
került kapcsolatba a rajzok készítő-
jével.

– Abagiu Cosmint a börtönben
működő olvasóklubban ismertem
meg. A járványhelyzet miatt febru-
ártól már nem mehettem be a bün-
tetésvégrehajtó intézetbe ezekre a
foglalkozásokra, de – hogy az olva-
sás se maradjon abba, és a fiúk se
érezzék elhanyagolva magukat –,
postán kezdtem küldeni könyveket
nekik. Így szerzett olvasmányélmé-
nyeiket, illetve mindazt, amit egy
regény felébresztett bennük, levél-
ben írták meg nekem. Ekkor figyel-
tem fel Cosmin tehetségére, ő
ugyanis mindig szebbnél szebb raj-
zokkal ékesített borítékban küldte a
leveleit. Felvetettem neki a kiállítás
gondolatát, a többi már ment magá-
tól. Nagyon sok rajzot postázott
nekem, azokból választottuk ki a
tárlat anyagát.

– Elárulta, mióta rajzol?
– Erről nem esett szó, mindene-

setre az alkotásai gazdag témavilág-
ról tanúskodnak. A börtönben
közelebb került Istenhez, ebben a
börtön papja is segítette, így sok
vallásos jellegű rajza van. Nekem
ajándékba állatos rajzokat – lovat,
elefántot – készített. Ugyanakkor
van egy egyedi alkotása is, amelyen
saját magát ábrázolja, ahogy olvas
a rács mögött.
Heti kóstoló a világirodalomból

– Beszéljünk kicsit az elítélteknek
indított mozgókönyvtárról.

– 2007-től működik, hetente egy-
szer találkoztam a programba be-
kapcsolódókkal. Általános
műveltséget fejlesztő foglalkozás-
ként indult, illetve kézimunká-
zásra, papírhajtogatásra is sort
kerítettünk. Később terápiás cso-
portként folytattuk az együttléte-
ket, aztán az ábécét tanultuk, és
végül sikerült létrehozni a rég
megálmodott olvasóklubot. Min-
den résztvevőnek adtam egy pél-
dányt ugyanabból a könyvből, azt
valamennyien elolvasták, a követ-
kező héten pedig megbeszéltük,
utána kiosztottam egy másik köny-
vet. Ezeken az együttléteken teáz-
tunk, süteményt ettünk. Ami az
olvasnivalót illeti, olyan műveket
választottam, mint a Tuareg, James
Clavelltől a Patkánykirály, Ioan
Slavici-tól a Jószerencse malma.
Csodásan el tudtunk beszélgetni
ezekről a könyvekről. A karantén
kezdetétől könnyen fogyasztható
krimit és szerelmes könyvet is
küldtem be nekik, de olyan re-

mekműveket is, mint Antoine de
Saint-Exupéry A kis herceg című
műve, illetve William Goldingtól
A legyek ura. Úgy gondolom, lé-

nyeges, hogy az elítélt is fontos-
nak érezze magát, és ebben a be-
küldött műveknek jelentős
szerepük lehet.

Nagy Székely Ildikó 
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A vírus okozta közismert, és
mindannyiunkat igen hátrá-
nyosan érintő helyzet miatt
sajnos Marosvásárhelyen
egyelőre nem tekinthet meg a
maguk élő valójában színházi
előadásokat a közönség, csak
interneten keresztül vehet
részt azokon. Kolozsváron
egyelőre más a helyzet, ott
(még?) tarthatnak előadáso-
kat a teátrumok. Az egyik
produkció, amelyet a Kolozs-
várra látogató, színházéhes
néző megtekinthet, a Pornó –
Feleségem története címet vi-
seli, és a Kolozsvári Állami
Magyar Színház, valamint a
Gyulai Várszínház közös pro-
dukciója.

„Két valós történet eggyéolvadá-
sából született a darab, a szerzőhöz
igen közel álló személyek életese-
ményei ihlették. Mindkettő a romá-
niai nyolcvanas éveket idézi, ennél
fogva mindegyre átlépnek a fikci-
óba, nem pusztán a történelemmé
lett idő, hanem a nyolcvanas évek
legvégének olykor kifejezetten
véres virtualitása okán. A nevek, ha
egyáltalán vannak, nem valóságos
személyeket fednek, esetleges meg-
felelések valós személyekkel nem a
véletlen, hanem a kikerülhetetlen
közös testi tapasztalatok művei” –
írja a produkcióról Visky András.

Az előadást Imre Éva, Sinkó Fe-
renc és Visky András jegyzi. Ren-
dezője Árkosi Árpád, díszlet- és

jelmeztervezője Bocskai Gyopár.
Zene: Cári Tibor, színpadi mozgás:
Sinkó Ferenc. Rendezőasszisztens:
Fogarasi Alpár. Ügyelő: Albert
Enikő.

A Pornó – Feleségem története
című előadásra november 5-én,
csütörtökön este 8 órától kerül sor.
Jegyek a biletmaster.ro oldalon
kaphatók, a produkció román és

angol nyelven egyaránt felirato-
zott.

A Kolozsvári Állami Magyar
Színház felhívja a nézők figyelmét,
hogy a járványügyi intézkedések
miatt a helyek száma korlátozott,
ugyanakkor arra kérik a közönsé-
get, hogy mindannyiunk egészségé-
nek védelmében tartsák be a
járványügyi előírásokat. (Knb.)

Kenéz Ferenc nagyszalontai
születésű, Magyarországon
élő költő kapta a Magyar Író-
szövetség és az Arany János
Alapítvány 2020-as Arany
János-díját. A kitüntetett
költő új verskötetét a szom-
bati Múzsában ajánlottuk ol-
vasóink figyelmébe.

Az Arany János-díj egy 1995-
ben alapított irodalmi díj, melyet a
Magyar Írószövetség Arany János
Alapítványának kuratóriuma ítél
oda évente a magyar irodalom ér-
tékeinek védelme, gondozása terén
végzett kiemelkedő tevékenység
elismeréseként. Első alkalommal
1996. október 23-án osztották ki. 

A díjátadásra október 23-án, az
1956-os forradalom évfordulóján
került sor Budapesten, a Magyar
Írószövetség Bajza utcai székházá-
nak udvarán. A díjazott alkotó az
eseményen így nyilatkozott:
„Nagyszalontai születésű írónak
akkora megtiszteltetés Arany
János-díjat kapni, hogy szinte illet-
lenség elfogadni. Ennél nagyobb
illetlenség az lenne, ha az ember
nem fogadná el. Egy kortárs szá-

mára mindig kérdéses, hogy a
klasszikusok időnként ránk vetülő
fényét megérdemli-e”. Kenéz Fe-
renc közölte, köszönettel tartozik
munkásságáért annak az ország-
nak, amelyből eljött, és annak az
országnak, ahol él, az Arany János-
díj oklevele némiképp „honosítási
garanciaként” is szolgálhat. 

Pornó – Feleségem története Arany János-díj 
Kenéz Ferencnek

Elítélt rajzaiból nyílt tárlat
Fény a rácsok mögött

Fotó: Dimény Haszmann Árpád
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59 család, 169 lakos volt elzárva a településtől
Szerkeszti:MózesEdith

A falu egyik oldalán járdát építettek ki az út
mentén, ahol nagyon közel az út, ott védőkor-
látot helyeztek el, lefedték a sáncokat, ahol
nem volt elég széles az út. A fele európai uniós
pályázatból készült el, a másik fele önerőből.

Közmunkával játszóteret alakítottak ki. Megvették a
felszereléseket is. Közmunkával fedték újra az iskola te-
tőszerkezetét is, megforgatták a cserepeket, gerendákat
cseréltek, felújították a tartóléceket. Az egyház jóvoltá-
ból az úgynevezett kántorlakon is – amelyet iskolának
használnak – kicserélték a tetőszerkezetet.

Ezt az egyház pályázta meg, a templom felújításával
együtt a paplakot is korszerűsítették. Az önkormányzat
finanszírozta az iskola külső szigetelését, itt is nyílászá-
rókat cseréltek. Az elmúlt négy évben bekerítették a te-
metőt az önkormányzat hozzájárulásával. – Erre is
pályázatot írtunk ki, és 30 ezer lejjel támogattuk az egy-
házat, hogy meg tudja vásárolni a kerítéshez szükséges
kellékeket. Egy 3 hektár 60 áras területet kerítettek be –
mondta el a polgármester.

A halottasház előterében zsalukat szereltettek fel, hogy
az emberek ne kelljen a huzatban álljanak. 

Közmunkával szépítették a falut

Sóvárad polgármesterének
tájékoztatása szerint a 2018-
as esőzésekkor megcsúszott
a Suvadozás dűlő, emiatt el-
kerülő útra volt szükség,
mert a volt cserepes híd,
amelyet 2002-ben felújítot-
tak, tönkrement. A kormány-
tól kaptak egymillió lejt a
Küküllő egy 200 méteres sza-
kaszának partvédelmi mun-
kálataira, négy vízlépcsőt
építettek. 100 ezer lejt kap-
tak, hogy a leszakadt útrészt
újraépítsék, és 300 ezret 7
hektár terület lecsapolására. 

– Ezeket elvégeztük 2019-ben.
Felmértük a volt cserepes hídnak
az állapotát, arra kapott a megyei
tanács 3 millió lejt, most épül be-
lőle egy betonhíd a falu közepén.
59 család, 169 lakos volt elzárva a
településtől, csak nagy kerülővel

tudtak bejönni a faluba. Ezért kel-
lett a kerülőutat elkészítenünk. 

Etédtől Siklódon keresztül épül
Hargita megyében a megyei út, így
nálunk is Sóváradtól a 135-ös me-
gyei utat leaszfaltozzák a falu ha-
táráig: beleesik a Templom, a
Király és a Túlavíz utca. Most kö-
vezik az utcákat, nemsokára neki-
fognak aszfaltozni. Azon a részen
is újra kell építeni öt kisebb hidat a
patakok fölött. Ez a megyei tanács-
hoz tartozik, az ő költségvetésük-
ből készül el. 

A falun kívül van még egy 1,2
kilométeres rész, annak a helyzete
egyelőre stagnál, gond van az erdé-
szeti hivatallal, mivel az erdőn kell
keresztülhaladjon a megyei út, és
nem akarják megengedni, hogy ki-
vágják az útépítéshez szükséges
szakaszon a fákat. A terület be van
telekelve, elkészültek az előtanul-

mányok, a kivitelezésre a tervezés-
sel együtt volt kiírva a versenytár-
gyalás. A következő licitet csak
akkor lehet kiírni, amikor szabaddá
válik a terület. Egyelőre maka-
dámút lesz.

Aszfaltozás, 
óvoda-, iskolafelújítás

Egy nagyobb beruházásnak
köszönhetően a nemzeti vi-
dékfejlesztési alapból pályáz-
tak 3 kilométernyi útszakasz
leaszfaltozására. Ennek a
vége felé járnak. – Majdnem
minden utcánk le van aszfal-
tozva, néhány sikátor maradt
még hátra. Ezek is benne vol-
tak a pályázatban, de nem
hagyták jóvá, mert vagy túl
keskenyek voltak az utcák,
vagy túl nagy volt a dőlési
szögük – magyarázta 
Bíró Csaba.

A továbbiakban arról beszélt,
hogy benyújtottak egy pályázatot
az óvoda felújítására. A szerződés
alá van írva, egy liciten túlvannak.
Az elsőre nem jelentkezett olyan
vállalkozó, aki megfelelt volna a ki-
írásnak. Hárman jelentkeztek, de

egyikük ajánlata sem volt elfogad-
ható. Most újat írtak ki, amelyre no-
vember 3-ig lehet jelentkezni. 

Arról is beszélt, hogy a norvég
alapoknál pályáztak az iskola fel-
újításának tervére. Mivel a castrum
és a templom is műemlék, és az is-
kola is ennek a hatósugarában he-
lyezkedik el, szeretnék megtartani
a régi arculatát, ezért a tervek is
többe kerülnek. 

– Ha a terveket el tudjuk készít-
tetni, utána könnyebb lesz egy pá-
lyázat révén megvalósítani. Óriási
termeket kell kialakítani az I–IV.
osztálynak. Meg van adva, hány
négyzetméterre van szükség gyere-
ken- ként, mekkora udvar kell le-
gyen. Nincs ugyan olyan sok
gyerek, 151-en vannak a nulladiktól
8. osztályig, de a szabályokhoz kell
igazodni. 

Bíró Csaba a második polgár-
mesteri mandátumát szerezte
meg a szeptember 27-i hely-
hatósági választásokon. Az
elmúlt négy év megvalósítá-
sairól, kudarcairól, a tervekről
kérdeztük.

A község első embere azzal
kezdte mondandóját, hogy ezelőtt
négy évvel azt ígérték az emberek-
nek, hogy megpróbálják a települést
szebbé tenni. Ennek az ígéretnek
igyekeztek eleget tenni, és ebbe be-
letartozott az is, hogy a kultúrott-
hont felújították, a vége felé járnak
a munkálatoknak, annak ellenére,
hogy a vállalkozó miatt kissé ne-
hézkesen ment. A miért kérdésre el-
mondta, hogy a vállalkozónak
személyzeti gondjai vannak, nincs
elég embere. 

– A kultúrotthon felújítása uniós

pályázatból valósult meg. Tetőszer-
kezetet cseréltünk, a fagerendákat
kicseréltük, új tetőzetet építettünk,
belül teljesen átrendeződött az épü-
let. Korábban ott volt a polgármes-
teri hivatal, azok az irodák
megszűntek. Könyvtárat alakítot-
tunk ki, ifjúsági termet. Vannak
egyesületek, civil szervezetek is,
amelyek helyet kapnak az épület-
ben, irodahelyiségeket alakítottunk
ki, egy irányítótermet a fény- és
hangtechnikának. A belső rész tel-
jesen megújult: a nagytermet pad-
lócsempézzük, a színpadot
hajópadlóval raktuk ki. Öltözőt ala-
kítottunk ki a színészeknek. A pin-
cerészt is újraépítettük. A terem
belvilága az átalakítás miatt kisebb
lett. 

– Hány férőhelyes a nézőtér?
– 194, eddig 250 férőhelyes volt. 

Megújult a régi kultúrotthon
Valamikor itt volt 

a polgármesteri hivatal

A sóváradi önkormányzat pályázatot készí-
tett a földgáz bevezetésére. Az előtanul-
mányt most módosítják, az új kiírásnak kell
megfelelni. A pályázatban közösen vesz
részt Sóvárad, Nyárádmagyarós és Bereke-
resztúr. 

– Azért kellett társulnunk, mert minimum ezer fo-
gyasztóra van szükség, és mivel Sóváradon nincs ezer
ház, nem tudta megpályázni. Nekünk mindössze 528
házszámunk van. November 17. az első határidő a pá-
lyázatok benyújtására. Reméljük, addig elkészülünk
vele. Egy újabb kormányrendelet szerint a gázszol-
gáltató vállalatok kötelesek a bővítést végrehajtani,

ha kész projekttel jövünk. De ebben olyan kritériu-
mok vannak, amelyeket egyelőre nem tudunk teljesí-
teni, ám mindenképpen szorgalmazzuk. 370 család
szeretné, hogy bevezessük a gázt. Amennyiben nem
lesz ezer fogyasztónk a három településen, vissza kell
szolgáltatnunk a pénzt. Egy fogyasztó 1500 euróra
pályázhat. 

A teljes pályázat értéke 6 millió 500 ezer euró a
három településre. Ehhez három gáznyomáscsök-
kentő állomást kell építeni, hálózatot kiépíteni, intel-
ligens gázórákat szerelni. Az embereknek kell vállalni
a felelősséget, hogy be is köttetik a gázt a lakásba. A
három faluban 1300 potenciális jelentkező van.

Három község közösen pályázik 
a földgáz bevezetésére

Bíró Csaba Fotó: Nagy Tibor



A székely autonómia napján,
vasárnap kora este Székely-
föld számos pontján lobbant
fel az őrtüz, miközben már
délelőtt, az imavasárnap ke-
retében is sokan fohászkod-
tak a székely önrendelkezés
megvalósulásáért.

A kezdeményezés célja, hogy
„megemlékezünk Székelyföld tör-
ténelmi autonómiájának és újkori
autonómiatörekvésének hagyomá-
nyáról, és egyben jelezzük a világ-
nak, hogy nem mondunk le az
önrendelkezés jogáról, nem mon-
dunk le Székelyföld területi auto-

nómiájáról“ – áll a Székely Nem-
zeti Tanács felhívásában.

Az őrtüzek Marosszéktől Há-
romszék számos településéig 17.30
órakor lobbantak fel, ahol pedig
nem volt szervezett tűzgyújtás, ott
arra kérték az embereket, a telepü-
lések autonómiáért elkötelezett pol-

gárait, hogy gyújtsanak gyertyákat,
mécseseket, tegyék ki az ablakba,
továbbá tűzzék ki a székely zászlót,
jelezve ezzel, hogy lélekben a többi
ünneplővel vannak.

A szokáshoz híven vasárnap dél-
után Makfalva fölött, a Tekintőben
ismét összegyűltek a községbeliek,
mintegy félszázan állták körül szé-
kely és nemzeti zászlókkal a fel-
lobbanó tüzet. Az ünnepi
pillanatokban az SZNT elnöke,
Izsák Balázs is jelen volt, kö-
szöntve az egybegyűlteket, az ese-
mény “biztonságára” pedig ezúttal
is karhatalmiak ügyeltek. A mak-
falviak egyben arra is emlékeztek,
hogy hét évvel ezelőtt innen indult
az első szekeres és lovas karaván
Székelyföldön át, hogy résztvevő-
ket toborozzon az akkori széke-
lyek nagy menetelésére Rétyre.

„Ebben az évben az autonómia-
küzdelem egyik látványos és egész
Európát megmozdító eseménye a
Székely Nemzeti Tanács által elin-
dított európai polgári kezdemé-
nyezés a nemzeti régiók
védelmében. Egy olyan pillanat-
ban tartjuk meg Székelyföld auto-
nómiájának napját, amikor az
aláírásgyűjtés még nem zárult le.
Legyen október 25-e egy mozgó-
sító esemény a polgári kezdemé-
nyezés sikeréhez. Kapjon ezen a

napon többszörös visszhangot
közös jelmondatunk: Székelyföl-
dért megmozgatjuk Európát!” –
hívta a székelyeket az idei részvé-
telre Izsák Balázs.

A szemerkélő eső ellenére
Nagykenden is fellobbant az őrtűz
lángja Rózsa Csaba birtokán, a
maroknyi összegyűlt személynek
Pál Hunor színművész tolmá-
csolta Kós Károly mindig idő-
szerű „kiáltó szavait”, majd az
erdélyi szászok eltűnésével figyel-
meztetett arra, hogy a globalizá-
lódó világ hatalmasai arra
törekednek, hogy minden ezeré-
ves nemzeti, történelmi emléket
megszüntessenek, és identitás-
vesztett emberiséget hozzanak
létre. „Ilyen és ehhez hasonló, kö-
zösségünket összefogó rendezvé-
nyekre van szükségünk. Csak
együtt vagyunk erősek!” – fejezte
ki meggyőződését az ünneplést
követően Rózsa Csaba.

Székelyföld autonómiájának
napjára nemcsak itthon, hanem az
anyaországban is figyelmet szen-
teltek, vasárnap számos kisebb,
helyi kezdeményezés mellett szer-
vezett keretek között gyújtottak őr-
tüzet „a székely testvérekért”
Budapesten, Szegeden, Székesfe-
hérváron, Érden, Monoron, Két-
pón. (grl)

Őrtüzek a székely autonómia napján

Vasárnap ismét a székely autonómia érdekében gyújtottak tüzet  Fotó: Facebook Muszka Árpád

Makfalván a székely karavánra is emlékeztek Fotó: Vass Imre (archív)
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Rendkívül szigorú szabályoknak
kell megfelelnie a Ferencváros ott-
honának, a Groupama Arénának a
labdarúgó Bajnokok Ligája csoport-
körében, ahol az együttes szerdán a
Dinamo Kijevet fogadja.

A vírusveszély miatt a stadion
befogadóképességének csak a har-
minc százalékát használhatja ki a
klub, emellett a létesítményt 
zónákra osztják, így például a 
játéktérre és az öltözőbe csak 
negatív teszt birtokában lehet be-
lépni. 

A találkozóra körülbelül 16 ezer
széket kell felmatricázni, valamint
nagyjából öt-hatezer kartonbábut
helyeznek el.

Fontos feladat a teljes reklám-
mentesítés is, hiszen az Európai
Labdarúgó-szövetség (UEFA) szá-
mára a BL a legféltettebb termék, és
még egy több mint tízfős csapatot is

a helyszínre küldenek, hogy minden
megfelelően működjön.

A Ferencváros csak a Dinamo
Kijev elleni első hazai csoportmér-

kőzését játssza a Groupama Aréná-
ban, a Juventus és a Barcelona el-
leni összecsapásokra a csapat
átköltözik a Puskás Arénába.

Szigorú szabályok a Fradi hazai BL-meccsén

A forduló előtt még sereghajtó
Diósgyőri VTK 3-0-ra legyőzte a
második félidő nagyobb részében
emberhátrányban futballozó vendég
Puskás Akadémiát a labdarúgó OTP
Bank Liga 8. fordulójának vasárnap
esti zárómérkőzésén, és így több
mint két hónap után nyert újra baj-
noki találkozót.

A DVTK ezt megelőzően soro-
zatban öt NB I-es meccset vívott
meg nyeretlenül, a legutóbbi négyet
kivétel nélkül elveszítette. A mis-
kolci együttesnek utoljára még az
első fordulóban, augusztus 16-án si-
került bajnokin győznie. A Puskás
Akadémia ugyanakkor megszakítás
nélkül harmadszor kapott ki az NB
I-ben, idegenben az eddigi négy
meccséből csak egyet tudott meg-
nyerni.

Alig több mint negyedóra után
kétgólos előnyre tett szert a hazai
együttes Drazic vezetésével. A
szerb légiós az ötödik percben
remek egyéni megmozdulása végén
lőtt a kapuba, bő 10 perc múlva

pedig büntetőt harcolt ki, amelyet
Ivanovski értékesített. A hátrányban
futballozó vendégek kissé feszülten
folytatták a küzdelmet, de azért
előttük is adódott gólszerzési lehe-
tőség. A szünethez közeledve egy
védelmi hibát kihasználva viszont a
DVTK szerzett újabb gólt, ezzel
gyakorlatilag egy félidő alatt eldön-
tötte az összecsapást.

Fordulás után hamar végleg meg-

pecsételődött a Puskás Akadémia
sorsa, Spandler ugyanis megkapta a
második sárga lapját, így a vendé-
gek emberhátrányba is kerültek. A
folytatásban változatlanul a Diós-
győr volt az aktívabb, de a hazaiak
a magabiztos előny tudatában már
nem erőltették túlzottan a támadá-
sokat, a lefújásig megőrizték há-
romgólos előnyüket, és összessé-
gében megérdemelten győztek.

Több mint két hónap után nyert újra bajnokit a DVTK

– Gratulálok a szombati, Dinamo
elleni győzelemhez. Milyen érzés
nyolc forduló után az élmezőnyben
lenni? Reális a csapat mostani he-
lyezése?

– Köszönöm szépen. Úgy gondo-
lom, ez minden játékosunk számára
nagy elégtétel, a vezetőség és a
szurkolók részére pedig nagy öröm.
Én úgy látom, hogy teljesen reális a
csapat jelenlegi helyezése, sőt akár
jobban is alakulhatott volna, mert a
Craiova ellen mi érdemeltük a
három pontot.

– Milyen volt a Dinamo elleni ta-
lálkozó? 

– Kicsit gyengébben kezdtük a
meccset, az első húsz percben a Di-
namo uralta a mérkőzést. Ezt köve-
tően viszont végig kézben tartottuk
a találkozót, és sok gólhelyzetet
összehoztunk. Teljesen megérde-
melt győzelem volt!

– Hogyan szoktatok ünnepelni a
győzelmek után? Sörből például
mennyi a megengedett ilyenkor?

– Az ünneplésbe nem szól bele az
edző, nem számolja a söröket, de
mindannyian tudjuk, hogy mennyi
az elég. Ha jól végzed a dolgod a
pályán, a Mester nem avatkozik
bele abba, ami a pályán kívül törté-
nik.

– Minek köszönheti a Sepsi OSK,
hogy jobb csapat, mint az elmúlt
bajnokságban volt? Csak az átiga-
zolásoknak?

– Szerintem elsősorban az erős
keretünknek köszönhető. Bőven
van, ahonnan válogasson a Mes-
ter. Ezért is történik meg, hogy
gyakran még nyertes mérkőzés
után is változtat a következő talál-
kozó felállításán. Nagyon nehéz a
dolga, mert sok kiváló labdarú-
gónk van.

– Sokan a csapat egyik vezér-
egyéniségének tartanak. Te hogy
érzed?

– Külön öröm és megtisztelte-
tés számomra, ha vezéregyéniség-
nek tartanak. Lassan három és fél
éve vagyok az OSK játékosa, így
kötelességemnek érzem, hogy
mindent megtegyek a csapatért, s
példát mutassak a fiatalabbaknak.

– Legtöbben úgy látják, hogy
jelenleg a magyar élvonal jóval
erősebb a románnál. Neked mi a
véleményed, látva a Ferencváros
BL-csoportkörbe jutását?

– A magyar foci az utóbbi tíz
évben rengeteget fejlődött. Látszik,
hogy komoly támogatást kapott, na-
gyok voltak a befektetések. Nem
csak a bajnokság erősödött, hanem
a magyar válogatott teljesítménye is
sokat javult.

– Több első ligás csapat játéko-
sai panaszkodnak, hogy nincsenek
napirenden a fizetésekkel. Nálatok
mi a helyzet?

– Igen, van néhány klub, ahol el-
maradások vannak, gyakran késik a
fizetés. Mi nem panaszkodha-
tunk, nálunk nem fordul elő

ilyesmi, mindig napirenden vannak
a fizetések.

– Nem tartom illendőnek, hogy
arról faggassalak, mennyit keresel.
De megkérdezném, hogy vannak-e
meccsprémiumok az OSK-nál?
Mennyit fizet a vezetőség a szerzett
pontokért?

– A bónuszokat a helyezés alap-
ján kapjuk. Ha az első hat között
vagyunk a rangsorban, akkor 300
eurót számol a vezetőség minden
bajnoki pontért, ha a hatodik hely
alatt áll a csapat, akkor 200 eurót.

– Hosszú hónapok óta zártkapus
mérkőzéseken szerepeltek. Milyen
érzés nézők nélkül játszani?

– A szurkolók nagyon hiányza-
nak, nélkülük a tétmeccsek is az ed-
zésekhez hasonlítanak. Remélhető-
leg a járvány megengedi, hogy
minél hamarabb visszatérhessünk a
rendes kerékvágásba.

– A csapat zsinórban a negye-
dik meccsét nyerte. Szombaton a 
Clinceni ellen meglesz az ötödik
siker?

– Bízom benne, hogy jó szerep-
lésünk folytatódik, és minél több
pontot tudunk szerezni a közeljövő-
ben. De azzal is számolni kell, hogy
mi nem vagyunk sem a Bayern
München, sem a Real Madrid, bár-
mikor veszíthetünk meccset vagy

pontokat. Természetesen mindent
megteszünk, hogy minél jobb ered-
ményeket érjünk el. 

– Ott lesz a Sepsi OSK a felsőház
mezőnyében? Milyen végső helye-
zést jósolsz a csapatnak a 2020–
2021-es bajnoki idényben?

– Nem titok, hogy célunk a felső-
házban szerepelni. A Mester sosem
elégedett, mindig többet akar, s mi
is minél fennebb szeretnénk végezni
a tabellán. Nem szeretnék jósla-
tokba bocsátkozni, inkább azt sze-
retném, hogy egészségesek legyünk
és minél több meccset nyerjünk. A
végén majd meglátjuk, hogy mire
voltunk képesek.

Nemigen tudták megállítani Leo Messit a Ferencváros játékosai az első Bajnokok Ligája-
csoportmeccsen. A Dinamo Kijev ellen az Üllői úton javíthatnak Fotó: Rappler

A mai műsor
Az A, a B, a C és a D csoport második fordulójával folytatódik ma este
a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköre. 
A műsor:
* A csoport: Lokomotiv Moszkva (orosz) – Bayern München (német)
(19.55 óra, TV: DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport), Atlético
Madrid (spanyol) – Salzburg (osztrák) (22.00)
* B csoport: Sahtar Donyeck (ukrán) – Internazionale (olasz) (19.55, Di-
giSport 1, Telekom Sport 2), Borussia Mönchengladbach (német) – Real
Madrid (spanyol) (22.00, M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1)
* C csoport: FC Porto (portugál) – Olimpiakosz (görög) (22.00), Olym-
pique Marseille (francia) – Manchester City (angol) (22.00, Telekom
Sport 2)
* D csoport: Atalanta (olasz) – Ajax Amsterdam (holland) (22.00, Di-
giSport 3), FC Liverpool (angol) – Midtjylland (dán) (22.00, DigiSport
2, Telekom Sport 3, Look Sport)

Koronavírusos a Dinamo Kijev két játékosa
A Dinamo Kijev két labdarúgója koronavírusos megbetegedés miatt

nem léphet pályára a Ferencváros ellen szerdán, a Bajnokok Ligája cso-
portkörének második fordulójában. Az ukrán klub honlapjának hétfői
közleménye szerint a kapus Hrihorij Buscsan és a hátvéd Vitalij Miko-
lenko tesztje lett pozitív, és bár az állapotuk kielégítő, mindketten ka-
ranténba vonultak.

„Nem véletlenül vagyunk az elsők között”
– interjú Fülöp Istvánnal, a Sepsi OSK középpályásával –

Berekméri Edmond

Eredményjelző
1. liga, 8. forduló: Konstancai Viitorul – FC Argeș Pitești 2-2, FC Vo-
luntari – Kolozsvári CFR 0-1.
2. liga, 9. forduló: Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova 0-1. Az él-
csoport: 1. Universitea Craiova 20 pont, 2. Bukaresti Metaloglobus 19,
3. Temesvári ASU Politehnica 17.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 8. forduló: Diósgyőri VTK – Puskás Aka-
démia FC 3-0 (3-0)
Miskolc, 1730 néző, vezette: Andó-Szabó.
Gólszerzők: Drazic (5.), Ivanovski (18., 11-esből), Grozav (38.).
Sárga lap: Drazic (9.), Ivanovski (54.), Karan (68.), Márkvárt (71.), il-
letve Spandler (14., 56.), Szolnoki (21.), Plsek (25.), Mance (68.), Van
Nieff (72.).
Kiállítva: Spandler (56.).
DVTK: Danilovic – Szűcs, Polgár, Hegedűs, Memolla (71. Hasani) –
Márkvárt, Karan – Max, Ivanovski (87. Korbély), Grozav (77. Rui
Pedro) – Drazic (89. Makrai).
Puskás Akadémia: Tóth B. – Nagy Zs., Meissner, Szolnoki, Spandler
– Plsek, Van Nieff (83. Komáromi) – Mance, Baluta (59. Urblik), Slag-
veer (63. Kiss T.) – Knezevic.

Az 1. liga állása
1. CSU Craiova            8          7            0             1          13-4          21
2. Kolozsvári CFR       8          5            3             0          9-3            18
3. FCSB                       7          5            0             2          17-9          15
4. Sepsi OSK               8          4            3             1          12-6          15
5. Botoșani                   8          3            2             3          12-10        11
6. UTA                         8          2            5             1          7-6            11
7. Tîrgoviște                 8          3            2             3          5-5            11
8. Nagyszeben              7          2            4             1          10-8          10
9. Clinceni                    8          2            4             2          6-6            10
10. Viitorul                   8          2            4             2          12-13        10
11. Voluntari                 8          3            1             4          9-11          10
12. Jászvásár                8          3            0             5          11-21        9
13. Medgyes                8          2            1             5          10-12        7
14. Dinamo                  8          1            2             5          7-11          5
15. FC Argeș                8          1            2             5          7-14          5
16. Astra                       8          1            1             6          9-17          4

A tabella
1. Ferencváros              6          5            1             0          14-3          16
2. Fehérvár FC             7          4            3             0          20-10        15
3. Budafok                   7          4            1             2          11-10        13
4. Paks                          8          3            2             3          12-12        11
5. Kisvárda                   7          3            1             3          10-12        10
6. Újpest                       8          3            1             4          11-17        10
7. Puskás AFC             7          3            0             4          9-13          9
8. MTK                        8          2            3             3          10-13        9
9. Honvéd                    7          2            2             3          13-13        8
10. ZTE                        8          2            2             4          15-17        8
11. Diósgyőr                7          2            1             4          11-13        7
12. Mezőkövesd           8          2            1             5          7-10          7

Eredményjelző
* NB I, 8. forduló: Zalaegerszeg – Budafoki MTE 1-3, Mezőkövesd –
MOL Fehérvár FC 1-2, Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia 3-0.
* NB II, 13. forduló: Nyíregyháza Spartacus FC – Debreceni VSC 1-1,
Békéscsaba 1912 Előre – Szentlőrinc 0-3, Pécsi MFC – Gyirmót FC
Győr 1-0, FC Ajka – Vasas FC 1-2, Kaposvári Rákóczi – Szeged-Csa-
nád Grosics Akadémia 1-2, Kolorcity Kazincbarcika SC – Szombathe-
lyi Haladás 0-1, Soroksár SC – Szolnoki MÁV FC 2-0, Dorogi FC –
BFC Siófok 1-2, Debreceni EAC – Aqvital FC Csákvár 1-2. Az élcso-
port: 1. Debreceni VSC 28 pont, 2. Budaörs 24/12 mérkőzés, 3. Gyir-
mót 23.
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A történelem során amikor az
emberek valami újjal, valami
ismeretlennel találkoztak,
megpróbálták maguknak
megmagyarázni. Az őskorban
és az ókorban, ha valami
addig nem tapasztalt dolog
történt, azt úgy magyarázták
meg maguknak, hogy az iste-
nek így akarták. Ezzel le volt
tudva a dolog, ez egy olyan
okfejtés volt, amit a társada-
lom nem kérdőjelezett meg,
hiszen féltek az istenek ha-
ragjától. Ahogy haladtunk
előre a történelemben, egyre
több és több dolgot meg tu-
dott magyarázni a tudomány,
azonban mindig felütik a fejü-
ket új, az emberiség számára
ismeretlen dolgok, jelensé-
gek. 

Napjainkban ezt már nem az is-
tenek akaratának tudják be, hanem
különböző hajmeresztő elméleteket
kezdenek el terjeszteni róla. Az
egyre jobban elterjedő online térnek
köszönhetően pedig soha nem látott
sebességgel terjednek ezek az elmé-
letek. Ezzel még nem is lenne gond,
a probléma ott kezdődik, hogy sok
ember elfogadja és igaznak véli, ter-
jeszti tovább. Az igazán fájó pont
az, hogy az értelmiségi, egyetemet
végzett emberek közül is sokan tart-
ják valóságnak ezeket. A koronaví-
rus-járvány melegágya az
összeesküvés-elméleteknek. De mi-
lyen elméletek születtek a járvány
kitörése óta, és mi az igazság belő-
lük?
Az 5G

Rengeteg bizarrnál bizarrabb el-
mélet látott már napvilágot az új in-
ternetes hálózatról. Az egyik
leghajmeresztőbb, hogy az 5G
képes lesz embereket elevenen elé-
getni, vagyis amikor felkapcsolják,
egyes emberek elégnek. Az össze-
esküvés-elméletek gyártói szerint
lesz benne egy (vagy több) nano-

technológiás csip, ami reagálni fog
az 5G-re, és bizonyos társadalmi ré-
tegek, amit persze előre meghatá-
roznak, szó szerint elégnek. Az
elmélet kitalálói szerint a szegé-
nyek, a terhesek, a betegek, az idő-
sek és a kicsi gyermekek fognak
elégni. A kérdés annyi, hogy hon-
nan fogja tudni a csip a korunkat, az
anyagi helyzetünket vagy éppen a
nemünket? Ez az egyik nagy kérdő-
jel ebben az elméletben. Ezenkívül
minden új hálózat megjelenésekor
hasonló elméletek születtek. Ami-
kor elérhetővé vált a mobiltelefo-
nokra az internet, sokan mondták,
hogy amennyiben egy ilyen telefont
a fülünkhöz teszünk, elég az
agyunk. Nem történt meg. A 3G
megjelenésekor arra tippeltek, hogy
azon keresztül fogják irányítani az
egész társadalmat. Ez sem valósult
meg. A 4G bevezetésekor azt állí-
tották, hogy kihalnak a bogarak, és
ezzel a teljes táplálkozási lánc, vele
együtt természetesen az emberiség
is. Nos, a bogarak nem haltak ki.
Remélhetőleg senki nem gondolja
úgy, hogy kihaltak, és minirobotok-
kal helyettesítik őket, bár már ez
sem lepne meg. 
A középosztály kiirtása

Ez valamilyen szinten összhang-
ban van az 5G-s összeesküvés-el-
mélettel. Annyi különbséggel, hogy
az egyikben a szegényeket, a má-
sikban a középosztályt akarják
megölni. Lehet, az elméletek gyár-
tói össze kellene üljenek, hogy leg-
alább azonos történettel álljanak
elő. A koronavírus-járványért sokan
a gazdagokat, a világ legvagyono-
sabb embereit okolják, úgy is fogal-
mazhatnánk, hogy elővették a
„zsidó kártyát”. De gondoljunk
csak bele, miért lenne jó kiirtani a
középosztályt? A világ leggazda-
gabb embere Jeff Bezos, az Ama-
zon tulajdonosa. Az online áruház
vezetője a járvány első hullámának
idején tett szert nagy előnyre Bill
Gatesszel szemben. És ki vásárol az
Amazonról? Hát a középosztály. A
világ második leggazdagabb em-

berre Bill Gates, a Microsoft tulaj-
donosa. Itt is felmerül a kérdés: me-
lyik társadalmi réteg vásárolja a
legtöbb számítógépet, és a hozzájuk
tartozó különféle szoftvereket? A
középosztály. Az első ötben ott van
Mark Zuckerberg is, a Facebook
alapítója. Ezt a platformot is a kö-
zéposztály használja, és sok hirde-
tést, reklámot fizetnek a cégek – itt
nem a multinacionális cégekre kell
gondolni –, ebből van pénze 
a Facebooknak. Tehát ha kihalna a
középosztály, akkor a gazdagoknak,
akik ugye állítólag ki akarják irtani
őket, nem lesz bevétele. Tehát miért
akarnák ezt?

A Világbank közleménye
A napokban felkerült a világhá-

lóra egy irat, ami állítólag a Világ-
banktól származik. Egy egyszerű
szöveges dokumentumról van szó,
amit az igényesség teljes hiányával
raktak össze, olyan szinten, hogy
egy 10 éves gyermek jobbat tud csi-
nálni. Valóban látszik rajta egy el-

mosódott pecsét, de
azon kiolvashatatlan
a szöveg. Arról nem
is beszélve, hogy 
a Világbanktól szár-
mazó pecsétmintát
egypercnyi keresés
után lehet találni az
interneten, és rend-
kívül egyszerűen és
gyorsan be lehet
szerkeszteni egy
másik képbe vagy
szöveges dokumen-
tumba. A papíron
azt írja, hogy a jár-
vány 2025. március
31-én fog lejárni.
Egy vírus vagy egy
járvány nem szűnik
meg létezni, egysze-
rűen kialakul az im-
munitás, vagy lejár,
az oltás hatására.
Csettintésre nem
tűnik el semmi. A
mai napig a légkör-

ben van a SARS-vírus is és az
Ebola is. 

És a papír hogy kerül ki a Világ-
banktól? Hiszen ha valódi, akkor
nagyon fontos és jól őrzött doku-
mentum. Miért nyomtatták ki?
Miért nem tartották egy olyan szá-
mítógépen, ami nincs csatlakoz-
tatva az internetre? Senki nem
akarja, hogy egy ilyen irat napvilá-
got lásson, nem adják oda kinyom-
tatva egy új alkalmazottnak, hogy
vigye át valahova, hanem ha már
kinyomtatják, akkor egy kimondot-
tan biztonságos helyen tárolják. Ám
a tartalma ha igaz is lenne, miért
írják le, miért nyomtatják ki, és
miért nem tartják meg a saját fejük-
ben az információt? A válasz egy-
szerű: mert ilyen információ nincs,
az egész csak valakinek az agyszü-
leménye.
Az oltás

Következzen akkor az igazi feke-
televes. Bevallom, az én életemben
is volt egy olyan periódus, amikor
oltásellenes voltam, kézzel-lábbal
ellenkeztem. Egy idő után aztán,
olyan 3-4 éves koromban, kinőttem
belőle. Nagyon lehangoló látni,
hogy rengeteg felnőtt oltásellenes.
Menjünk vissza a történelemben, és
nézzük meg, miért is kell az oltás.
A folyamatosan fejlődő orvostudo-
mánynak és az oltásoknak köszön-
hetjük, hogy megállítottunk olyan
sok áldozatot követelő járványokat,

mint a pestis, a spanyolnátha vagy
az ebola. Aztán megjelentek az ol-
tásellenesek, és visszatértek külön-
böző betegségek, amelyeket már
több évtizede vagy akár több mint
száz éve legyőztünk. Ilyen az ebola
is. 

Bármilyen hihetetlennek hang-
zik, Románia bizonyos részein is
megjelent, nem Afrikára vagy a har-
madik világ országaira kell 
gondolni. Szintén az orvostudo-
mánynak köszönhetjük, hogy nem
halnak meg emberek olyan, mai
szemmel banális betegségekben,
mint egy egyszerű nátha. Rég 7-8
gyermekből 2-3 élte meg a felnőtt-
kort, a többit elvitték a különféle
egyszerű betegségek. Ezt a kutatók-
nak, orvosoknak és gyógyszeré-
szeknek köszönhetően leküzdötte
az emberiség. Továbbá, ahogy fej-
lődik az orvostudomány, egyre ko-
molyabb teszteknek vetik alá az új
gyógyszereket, vagyis ha valami tö-
meggyártásba, illetve forgalomba
kerül, attól nincs amiért tartani. Az
oltás kapcsán még lehet hallani a
nanotechnológiás csipről is, ami
révén követni fogják az embereket.
Erre nincs szükség. Ha valakire
vagy éppen mindenkire kíváncsiak,
már rég ott van a kezükben a tech-
nológia, aminek a segítségével na-
gyon pontosan meg tudják
mondani, hogy hol van. Ezt a tech-

nológiát pedig nem erőszakkal
kényszerítették az emberekre, a tár-
sadalom túlnyomó része örömmel
fizet érte. Ez pedig az okostelefon.
Az a készülék, amin folyamatosan
be van kapcsolva a helymeghatáro-
zás, soha nincs kikapcsolva az in-
ternet, és ugye van benne
SIM-kártya is. Ameddig ezeket a
készülékeket használjuk, addig tud-
nak követni, és nem kell az oltásba
rejteni a nanotechnológiás csipet.
De a régi, nem okos telefonokat is
le tudják nyomozni, a SIM-kártya
alapján, hiszen az különböző anten-
nákra és műholdakra kapcsolódik,
innen jön a telefonjel, ezek segítsé-
gével pedig pillanatok alatt nagyon
pontosan be lehet mérni egy tele-
font. Akkor miért van szükség a na-
notechnológiára? Persze felmerül a
kérdés, hogy mit lehet tenni ellene.
Röviden: semmit, hiszen a mai vi-
lágban már szinte mozdulni sem
lehet telefon nélkül, és egyre inkább
az lesz az emberek fő készüléke,
aminek a segítségével a dolgaikat
végzik.

Az oltásra visszatérve, sokan ál-
lítják, hogy meg fogja változtatni az
emberek génfelépítését, hogy beé-
pül a génjeinkbe. Egy egyszerű
vírus is beépül, és így tud fertőzni.
Vagyis: hogyan harcoljunk valami
ellen, ami a génjeinkben van, ha
nem valami olyasmivel, ami szintén
beépül? De ha ez még nem lenne

elég magyarázat, mondjuk el azt is,
ami nem titok senki számára, hogy
rengeteg génmódosított ételt fo-
gyasztunk, szinte már lehetetlen
olyan ételt találni, amelyik mentes
ettől. 

Összegzés: a koronavírus-jár-
vány létezik, egyre több ember fer-
tőződik meg, ebből adódóan egyre
nagyobb lesz az áldozatok száma.
Míg márciusban nem ismertünk
senkit, aki elkapta volna, mára már
több ismerősünk átesett rajta vagy
éppen benne szenved, esetleg sajná-
latos módon elhunyt a betegség szö-
vődményei miatt. Nem tudni,
meddig marad közöttünk ez a kór,
mindenki abban reménykedik, hogy
minél hamarabb leküzdjük. Azon-
ban nagy valószínűséggel ez csak
egy jó és megbízható oltással lesz
lehetséges, ami még messze lehet.
Az 5G meg fog jelenni, és senki
nem fog elégni, sőt nagyon sok em-
bernek komoly segítsége lesz, il-
letve komoly áttöréseket fog hozni
az orvostudományban és az ipar kü-
lönböző területein. Az oltástól pedig
nem kell, nem szabad félni. A törté-
nelem során a gyógyszerek és az ol-
tások rengeteg emberéletet
mentettek meg. Igen, voltak olya-
nok is, akik gyógyszerek miatt hal-
tak meg, de milliókkal több
emberéletet mentettek meg, mint
ahányat elvettek.

Nagy-Bodó Szilárd

Forrás: raketa.hu

Forrás: cukorbetegközpont.hu

Forrás: Maszol 
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Az ukrán Központ Választási
Bizottság (CVK) közlése sze-
rint 3-5 napra van szükségük
ahhoz, hogy feldolgozzák a
vasárnap megtartott helyha-
tósági választásokról beérke-
zett szavazatokat – írta
hétfőn az UNIAN hírügynök-
ség.

Mikola Nyilov, a kijevi területi
választási bizottság helyettes veze-
tője hétfői sajtótájékoztatóján azt
mondta, hogy a fővárosi választá-
sokról leghamarabb csütörtökön
lesznek meg az első eredmények. A
főpolgármester-választás eredmé-
nyét legkésőbb november 6-ig ígér-
ték kihirdetni, hozzátéve, hogy
igyekeznek ennél hamarabb vé-
gezni a szavazatszámlálással.

Az UNIAN hírügynökség hozzá-
tette, hogy a legtöbb nagyvárosból

a CVK még nem közölt adatokat.
Egyelőre a CVK a részvételi

arányt hozta nyilvánosságra, amely
az idei helyhatósági választásokon
36,88 százalék volt, azaz mintegy
10,5 millió ukrán választó járult az
urnákhoz. Ez az arány jelentősen
alulmaradt a 2015-ös helyhatósági
választásokétól, akkor ugyanis a
részvétel 46,62 százalékos volt, a
2019-es elnökválasztás első fordu-
lójában pedig meghaladta a 63,5
százalékot – emlékeztetett az Ukra-
jinszka Pravda hírportál.

Vasárnap megyei, járási és tele-
pülési – egyes nagyvárosokban ke-
rületi – tanácsok, azaz
önkormányzatok tagjait, valamint
polgármestereket választottak Uk-
rajnában.

A Rejting közvélemény-kutató
csoport által végzett exit poll-fel-

mérés szerint Vitalij Klicsko, Kijev
jelenlegi vezetője magasan, 47,8
százalékkal vezet a főpolgármester-
jelöltek között, a második helyen
Olekszandr Popov, a főváros ko-
rábbi „első embere”, a Moszkva-
barát Ellenzéki Platform – Életért
párt jelöltje végzett 8,6 százalékkal.

A kijevi városi tanácsválasztáson
úgyszintén Klicsko Udar (Ütés)
pártja végzett az élen 21,3 százalék-
kal. A Petro Porosenko volt államfő
vezette Európai Szolidaritás 18, az
államfő mögött álló Nép Szolgája
párt 9,5, a Hang párt 7,2, az Olek-
szandr Omelcsenko vezette Egység
párt 6,8, az Ellenzéki Platform 6,7,
Julija Timosenko Haza pártja pedig
6,6 százalékot szerzett. Más pártnak
nem sikerült átlépnie a bejutáshoz
szükséges ötszázalékos küszöböt.
(MTI)

Aranysakálok 
a Velencei-tó környékén

Ukrajnában csak napok múlva várható 
eredmény a helyhatósági választásokról
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REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
DR.INCZESÁNDORBELGYÓGYÁSZFŐORVOS betegeket
fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu u. 21/A szám alatti
rendelőben. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (9029-I)
ELADÁSI ÜGYNÖKÖT alkalmazunk. Tel. 0728-169-805. 
(9316-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 - 0265/929
• 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.

A kortárs irodalomban soha nem volt egyszerű bol-
dogulniuk az íróknak. Nincs ez másképp Erdélyben
sem. De vannak még olyan fiatalok, akik az irodalom
terén tervezik a boldogulást. Milyen lehetőségei van-
nak egy fiatal írónak Erdélyben? Hol van és hogyan
található meg a határ, ami a hobbiírás és a szépiro-

dalom között húzódik? Milyen kihívásokkal kell
szembenéznie annak, aki nem csak a fióknak szeretne
írni? 

Erre keresi a választ Kányádi Orsolya kedden este
8 órától a Kultúrcsepp műsorban. Követhető az Er-
dély TV képernyőjén és Facebook-oldalán.

Az erdélyi irodalomban rejlő lehetőségek 
– az Erdély TV-ben

A Szent István Egyetem vad-
biológusai osztrák és bajor
kutatókkal együttműködve a
világon elsőként alkalmaztak
keresőkutyákat az aranysaká-
lok jelenlétének feltérképezé-
sére a Velencei-tó környékén
– tájékoztatta a Szent István
Egyetem az MTI-t.

A keresőkutyák jelzései alapján
73 százalékos pontossággal sike-
rült a sakálok jelenlétét bizonyító
ürülékek kimutatása a vizsgált te-
rületen. Az új módszerrel a jövő-
ben a kutatók pontosabb képet
kaphatnak a sakálok előfordulásá-
ról és viselkedéséről – olvasható az
egyetem hétfői közleményében.

A beszámoló szerint azért fontos
az aranysakálokkal kapcsolatos in-
formációk gyűjtése, mert a faj az
elmúlt időszakban rohamos terje-
désnek indult Délkelet-Európában.

A toportyán vagy nádi farkas
néven is ismert aranysakál az 1990-
es évek elején bukkant fel újra Ma-
gyarország déli határvidékén,
miután a 19. századi jelentős élő-
hely-átalakítások, valamint a raga-
dozók kitartó üldözése miatt főként
Bulgária területére szorult vissza.

„Annak ellenére, hogy a sakál
terjedése az invazív fajokra jel-
lemző gyorsasággal történik, a faj-
jal kapcsolatban még mindig sok a
nyitott kérdés. Nem pontosan is-
mert például előfordulási területük
sem, a sakál ugyanis éjszaka aktív,
és akkor is főként a nehezen áttör-
hető bozótosokat, bokorerdőket és
az elnádasodott nedves területeket
járja” – írják a közleményben.

Mivel a rejtett életmódú ragado-
zóval csak ritkán lehet találkozni,
a kutatóknak más ismertetőjeleket
– például az állat üvöltését vagy
ürülékét – követve kell a nyomára
bukkanniuk.

Ezt a nehézséget felismerve
Heltai Miklós és Szabó László, a
Szent István Egyetem kutatói az
osztrák University of Natural Re-
sources and Life Sciences és a
bajor Forest Research Institute
Baden-Württemberg – Wildlife
Institute intézetek szakértőivel
együttműködve keresőkutyákat ké-

peztek ki speciálisan a sakál ürülé-
kének megkeresésére, élőhelyének
felmérésére, valamint a táplálko-
zásvizsgálatok elősegítésére.

A felmérés során a kutatók egy
133 kilométeres útvonalat jártak
végig két kiképzett kutyával a Ve-
lencei-tó környékén, ahol két sa-
kálcsalád jelenlétét akusztikus
állományfelméréssel (üvöltéseik
vizsgálatával) korábban már siker-
rel bizonyították.

A beszámoló szerint a vizsgálat-
ban részt vevő két ebet az éles be-
vetés előtt 12 hónapon keresztül
kondicionálták, hogy felismerjék
és ugatással vagy leüléssel jelezzék
gazdájuk számára a sakálok ürülé-
két. Mivel az időjárási körülmé-
nyek és a bomlási folyamatok
jelentősen befolyásolják a vadon
élő egyedek ürülékének állapotát,
a terepi feladatokat napsütötte,
esős és havas időben is gyakorol-
ták. Riga és Molly, a két keresőku-
tya korábban már másutt is
bizonyított, ugyanis bevetették már
őket farkasok ürüléknyomainak
keresésekor is.

A Mammal Research szakfolyó-
iratban októberben megjelent ta-
nulmány szerint a kutyák összesen
34 ürüléket találtak, melyből 26
minta volt alkalmas a fajok azono-
sítására. A DNS-vizsgálatok alap-
ján ezek közül három rókához,
három kutyához, egy vidrához, 19
pedig aranysakálhoz volt köthető,
ami a keresőkutyák teljesítményét
illetően 73 százalékos pontosságot
jelent.

Az eredmények alapján ezzel a
módszerrel meg lehet majd külön-
böztetni az aranysakál és a vörös
róka által hagyott hasonló ürülék-
nyomokat, még annak ellenére is,
hogy a két faj az élőhely és a táp-
lálékbázis szempontjából is sok ha-
sonlóságot mutat. Az ígéretes
módszer várhatóan pontosabb
képet ad majd a sakálok előfordu-
lásáról és viselkedéséről, territóri-
umuk méretéről és
élőhelyhasználatuk évszakos elté-
réseiről, továbbá biztosabbá teszi a
táplálkozásbiológiai vizsgálatokat
is – írják a közleményben. (MTI)



ADÁSVÉTEL

ELADÓ gyümölcsös víkendházzal a
Kövesdomb környékén. Tel. 0744-590-
617. (9358)

KISCICÁKAT ajándékozok. Tel.
0743-122-265. (9387-I)

LAKÁS

KIADÓ garzont (lakást) keresek hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (9289)

MINDENFÉLE

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

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8974)

TERMOPÁN ajtók és ablakok javítása.
Tel. 0771-383-725. (9234)

ELŐKÖNYVELÉST vállalok. Tel.
0756-607-969. (9349-I)

VÁLLALOK csatornatakarítást és 
-javítást, régi tető felújítását,
tetőkészítést (Lindab lemez), festést,
bádogosmunkát. Tel. 0742-421-164.
(9235)

VÁLLALUNK tetőjavítást, építkezési
munkát, bármilyen kisebb javítást,
cserépforgatást, meszelést, vakolást,
bádogosmunkát, fából készítünk tetőt.
Saját anyaggal is dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (9144)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-
répből és cserépből, valamint sürgős
javítást. Tel. 0755-938-420. (9377-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, festést, ja-
vítást. Tel. 0757-186-299. (9267-I)

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőt és csa-
tornát. Tel. 0752-377-342. (9357-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel emlékezem testvé-
remre, a kutyfalvi SZÁNTÓ 
JÁNOSRA halálának 43. évfordu-
lóján és édesanyámra, SZÁNTÓ
GIZELLÁRA halálának 28. évfor-
dulóján. Legyen csendes pihené-
sük! Bartha Gizella. (9038-I)

Sírig tartó fájdalommal emléke-
zünk drága édesanyánkra, a sze-
rető nagymamára, a volt
marosszentgyörgyi NAGY 
GÁBORNÉRA, akinek szerető
szíve október 27-én huszonnyolc
éve megszűnt dobogni.
Egyetlen testvérem, édesapa,
NAGY JENŐ október 31-én hu-
szonnégy éve hagyott itt ben-
nünket.
Végtelen fájdalommal gondolunk
rájuk. Szép emlékük legyen ál-
dott, nyugalmuk csendes! Sze-
rető családjuk. (9319)

Emlékek varázsa melegíti lelkün-
ket,
Szívünkben érezzük ŐT, soha
nem felejtjük.
Álmok, emlékek, szép szavak,
Ez minden, ami a múltból meg-
maradt.
Tátongó űr lelkünkben a hiány,
Néha kicsit csendesül, de örökké
fáj.
GOMBOS LEVENTE – szívünk-
nek, lelkünknek örökre része.
Szeretettel emlékezünk távozá-
sának 13. évfordulóján. Szeretett
családja. (-I)

Soha el nem múló fájdalommal
és tisztelettel emlékezünk halálá-
nak 3. évfordulóján, október 
27-én BÁTHORY ISTVÁN 
LEVENTÉRE. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Gyászoló édesanyja és
annak családja. (9370-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal a szívünkben,
de Isten akaratát elfogadva tudat-
juk, hogy a szerető férj, drága
édesapa, nagyapa, após, apa-
társ, testvér, sógor, rokon, jó
barát és szomszéd, 

KERESTÉLY SÁNDOR 
méhész 

életének 69. évében hirtelen el-
hunyt. Temetése október 27-én,
kedden 15 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református sírkertben. 
Bánatos felesége és két leánya
családjával együtt. (9379-I)

Búcsúzunk szeretett kiránduló-
társunktól, 

VÁSÁRHELYI ETELKÁTÓL 
a természetismerő, -szerető, 
-tisztelő igaz, hűséges barát-
nőnktől. 
A Jóisten adjon neki békés nyu-
godalmat! 
Útitársai az erdei ösvényeken.
(9376-I)

Fájó szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a
hűséges férj, szerető édesapa,
nagyapa, após, sógor, jó barát,
jóságos szomszéd, 

SZABÓ LÁSZLÓ 
életének 87. évében 2020. októ-
ber 25-én elhunyt.  Temetéséről a
későbbiekben értesítünk. 

Gyászoló szerettei. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagytata, déd-
nagytata, testvér, após, jó szom-
széd, ismerős, a sáromberki
születésű 

HÉJJAS MÁRTON 
életének 95. évében csendesen
megpihent. Utolsó földi útjára ok-
tóber 27-én, kedden 14 órakor kí-
sérjük a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (9380-I)

Fájdalomtól megrendülten tudat-
juk, hogy a szeretett édesapa,
nagytata, dédnagytata, a székely-
káli születésű 

DOBOS SÁNDOR 
marosszentgyörgyi lakos 

életének 78. évében, tragikus hir-
telenséggel, csendesen vissza-
adta lelkét Teremtőjének.
Temetése október 28-án, szerdán
14 órakor lesz a marosszentgyör-
gyi római katolikus temetőben,
unitárius szertartás szerint. Nyu-
godjon békében! 

A gyászoló család. (9385-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagytata, após, apa-
társ, sógor, rokon, szomszéd és
jó ismerős, az ákosfalvi szüle-
tésű 

KISS ÁRPÁD 
marosvásárhelyi lakos 

életének 72. évében csendesen
megpihent. Nemes, jó szíve meg-
szűnt dobogni, fáradhatatlan dol-
gos keze örök nyugovóra tért.
Temetése október 28-án, szerdán
14 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (9386-I)

Fájdalomtól összetört lélekkel tu-
datjuk, hogy a drága édesanya,
anyós, nagymama, dédmama,
testvér, rokon, szomszéd, 

özv. POZNA ROZÁLIA 
szül. Trombitás 

rövid, de súlyos betegség után
83 éves korában visszaadta lel-
két Teremtőjének. Temetése ok-
tóber 27-én, kedden 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (9389-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapánk, 

RECHITA IMRE 
2020. október 24-én életének 80.
évében megszűnt élni.
Drága halottunk temetése októ-
ber 28-án, szerdán 15 órakor lesz
a marosvásárhelyi református te-
mető ravatalozójából. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (9388-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
a drága jó nagyapám, 

RECHITA IMRE 
életének 80. évében megszűnt
élni. Emlékét szívemben örökre
megőrzöm. Nyugodjon békében! 

Unokája, Csongor. (9388-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A gernyeszegi Teleki Domokos
Általános Iskola munka-
közössége mély megrendü-
léssel értesült KOLCSÁR
MARGIT (szül. Szabó) nyu-
galmazott matematikatanárnő,
egykori iskolaigazgató hirtelen
haláláról.
Kegyelettel és szeretettel
emlékszünk rá mint a község
hűséges, példamutató peda-
gógusára, aki több mint 40 éven
át becsülettel nevelte, oktatta a
rábízottakat, szolgálta közös-
ségét.
Együttérzünk a gyászban sze-
retteivel, és vigasztalást kívá-
nunk számukra. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(9382-I)

Fájó szívvel búcsúzunk
szeretett pedagógustársunktól,
KOLCSÁR MARGITTÓL, aki
iskolavezetőként, matematika-
tanárként példaértékűen vé-
gezte küldetését a körtvélyfáji
iskolában. Nyugdíjas éveiben is
szívén hordozta a nevelés,
tanítás változásait és
szülőfaluja sorsát. Isten veled,
BUBA tanárnő, emléked
szívünkben örökké élni fog! A
családnak kívánunk vigasztaló-
dást.
A Körtvélyfáji Általános Iskola
munkaközössége. (9381-I)

Búcsúzunk a hajdani marosvá-
sárhelyi orvosi iskola megha-
tározó személyiségétől, belgyó-
gyász generációk mentorától,
dr. MONOKI ISTVÁNTÓL.
Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak.
Prof. dr. Kikeli Pál és családja.
(sz.-I)

Búcsúzunk a régi baráttól és a
feledhetetlen tanítómestertől,
dr. MONOKI ISTVÁNTÓL.
Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak.
Prof. dr. Brassai Zoltán és
családja. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak DR.
MONOKI ISTVÁN elhunyta
miatt, osztozunk fájdalmukban.
Vigasztalódást kívánunk! Prof.
dr. Ferencz László és családja.
(sz-I)

Az Ákosfalvi Polgármesteri
Hivatal munkaközössége
őszinte részvétét és együttér-
zését fejezi ki a gyászoló
családnak RECHITA IMRE volt
munkatárs elhalálozása végett.
(sz.-I)   

Ezekben a megrendüléssel teli
percekben nagyon nehéz
szavakat találni, mert semmi
nem tudja enyhíteni a fájdalmat
szeretett ÉDESANYÁD elveszté-
sekor. Gondolataink együtt
vannak dr. Frigy Attilával, a
kardiológiai osztály vezetőjével
ÉDESANYJA elveszítésekor. A
Maros Megyei Klinikai Kórház
kardiológiai osztályának munka-
közössége. (sz-I)

Őszinte részvétem György
Zsuzsának szeretett ÉDESAPJA
elvesztése miatti fájdalmában.
Vigasztalást a gyászoló csa-
ládnak! Irma. (p.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik drága
halottunk, LOKUSZTA FERENC
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek és
gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (9373-I)
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága,
szeretett férj, édesapa és nagytata,

CORMOSU AUGUSTIN 
(KORMOS GUSZTI)

az egykori Electromureş 
jégkorongcsapatának edzője

életének 81. évében 2020. október 25-
én örök álomba merült. 
Drága szerettünket október 28-án,
szerdán 13 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a marosvásárhelyi református
sírkertben. Szeretete és emléke fájó
szívünkben örökké élni fog! 
Nyugodj békében!
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden
hívtalak téged, enyém vagy!”

(Ésaiás 43:1)

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.  

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT, 
MINT A SZUPERHŐSöK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KöZBEN IS

KöVETJüK A TANÁROK 
UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A JÖVŐNKET


