
Október 26-án az Eugen Nicoară művelődési otthonban Mara
Togănel prefektus és Péter Ferenc, a megyei tanács elnöké-
nek jelenlétében a szászrégeni helyi tanács 19 képviselője
és Márk Endre, a szeptember 27-i önkormányzati választáso-
kon mandátumot nyert polgármester letette a hivatali esküt.
A városvezető a hivatalos beiktatást követően egyebek mel-
lett azt nyilatkozta, hogy élhetőbb Szászrégent szeretne, fel-
rázná a Csipkerózsika-álmát alvó várost. Terveiről,
elképzeléseiről és első intézkedéseiről kérdeztük a korábbi
alpolgármestert. 

– A helyhatósági választások előtt többször beszéltünk Márk Endre al-
polgármesterrel terveiről, elképzeléseiről, amelyek korszerű városké-
pet vetítettek elénk. Nyilván alpolgármesterként korlátozott hatáskörrel
rendelkezett, így a választásokat követően most már arról beszélhet,
hogy városvezetőként hogyan folytatja közigazgatási munkáját.
– Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy alpolgármesterként

könnyebben léphettem felfelé a közigazgatási ranglétrán, hiszen alaposan
megismertem a város minden gondját-baját. A kezdeményezés, a döntés
joga Maria Precup korábbi polgármester kezében volt, akivel az utóbbi
időben nem ápoltunk túlságosan jó viszonyt, hiszen elég diktatórikusan
irányította a várost. 

Illetékesék „intézkedtek”
Az államfő pénteken Máramarosban jelentette be a legutóbbi meg-

szorító intézkedéseket. Ezek egyike, hogy bezárják a piacokat. Illetve,
idézem Iohannist, „csak” a zárt piacok működését függesztik fel. A
nyílt téren működő piacok továbbra is nyitva tarthatnak, de szigo-
rúan be kell tartani a szabályokat. A múlt csütörtöki kormányülés
elején kilátásba helyezték minden piac és vásár bezárását, később
azonban arra a következtetésre jutottak a kormánnyal, hogy az lenne
a bölcsebb megoldás, ha csak a zárt terű piacokat zárnák be. 

A romániai termelői szövetségek nem maradtak tétlenek. Élesen
bírálták a korlátozást, mert az intézkedés a szupermarketeknek, a
multinacionális vállalatoknak kedvez, miközben súlyos helyzetbe so-
dorja a romániai őstermelőket, akik nem fogják tudni értékesíteni
termékeiket. Ugyanakkor a termelői piacokat előnyben részesítő vá-
sárlók közül is sokan háborognak. Az intézkedések 30 napig hatá-
lyosak. Ezalatt országszerte lépéskényszerbe kerülnek a kistermelők.
Akinek nem romlandó a terméke, valamint fiatalabb, talál vagy
máris talált alternatív értékesítési módokat, viszont az idősebb zöld-
ségtermesztők nincsenek egyszerű helyzetben. 

Vannak, akik leleményesek, és találnak megoldást. Példának oká-
ért egyetlen nagyváradi piacra sem került hétfőtől lakat a kormány
által foganatosított járványügyi intézkedések miatt. A piacokat
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Marosvásárhelyen
továbbra is
működnek a piacok
Egyik piac működését sem függesztet-
ték fel Marosvásárhelyen, hiszen ezek
nyílt terű piacok – nyilatkozta lapunk-
nak hétfőn Ujică Valer, a piacigazgató-
ság vezetője. 
____________2.
Átvették
az Erdélyi Oscart
Az 1885-ben alakult közművelődési
civil szervezet idén ünnepelte fennállá-
sának 135. évfordulóját, ezen alkalom-
kor adták át a kolozsvári kétágú
templomban az évenként kiosztott dí-
jakat a kultúra és közművelődés kü-
lönböző területein kiemelkedő
tevékenységet folytató szakemberek-
nek.
____________5.
Ünnepelt
a marosvásárhelyi
katolikus líceum
November 5-e a marosvásárhelyi II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teo-
lógiai Líceum védőszentjének, Szent
Imre hercegnek az ünnepnapja,
amelynek tiszteletére az iskola immár
több éve megszervezi a Szent Imre-
búcsút a Keresztelő Szent János-
templomban. 
____________7.
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Egyik piac működését sem függesztették fel Ma-
rosvásárhelyen, hiszen ezek nyílt terű piacok –
nyilatkozta lapunknak hétfőn Ujică Valer, a piac-
igazgatóság vezetője. 

„A kormány 935-ös és a megyei vészhelyzeti bizottság
52-es határozatait figyelembe vettük, ezek alapján a terme-
lők továbbra is árulhatnak a nyílt terű piacokon. A Cuza
Vodă utcai piacon, eltérően a megszokott gyakorlattól,
hogy a téli időszak beálltával az árusok beköltöznek a csar-
nokba, idén erre nem lesz lehetőség” – mondta az igazgató.
Hozzátette, annyi változás történt, hogy a piacok programja
7-21 óra között lesz, vagyis egy órával korábban zárnak.
„Az árusok kezdetben aggódva fordultak hozzánk, de mi-
után tisztáztuk a kormányhatározat előírásait, mindenki
megnyugodott, és zavartalan a piacok működése. A tevé-

kenységet a helyi rendőrök és csendőrök ellenőrzik” – kö-
zölte Ujică Valer. 

Mint ismeretes, a kormány hétfőtől országszerte felfüg-
gesztette a zárt terű piacok működését. Ludovic Orban mi-
niszterelnök vasárnap este úgy nyilatkozott: több mint száz
polgármesterrel beszélt a nyílt terű piacok ügyében, hogy
a hazai termelők értékesíteni tudják terményeiket. 

Az Agerpres hírügynökség idézte a kormányfőt, aki azt
mondta, beszélt a polgármesterekkel, hogy találjanak meg-
oldást. „Vagy úgy, hogy mozgatható falú piacokat hoznak
létre, vagy úgy, hogy a zárt piacok közelében teremtenek
lehetőséget az árucserére a helyi termesztők számára, vagy
mozgó piacokat létesítenek. Meg kell teremteniük a lehe-
tőséget, hogy a hazai termelők, akik eddig a piacokon árul-
tak, továbbra is el tudják adni termékeiket” – mondta
Orban. A kormányfő azt is leszögezte: a piacokat nem zár-
ták be, csak a koronavírus-járvány miatt 30 napra fel kellett
függeszteni azok tevékenységét.

A 2020. november 9–20. közötti időszakban 8.30 és 19
óra között a marosszentgyörgyi lőtéren megsemmisítő és
lőgyakorlatot tartanak, amikor is éles lőszert használnak a
honvédelmi, köz- és nemzetbiztonsági rendszer intézmé-
nyeinek Maros megyei egységei.

Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények
között kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sé-

rülés vagy akár az elhalálozás veszélye is. Ellenkező eset-
ben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal semmilyen fe-
lelősséget.

A 2020.11.06-i 505-ös számú átirat kivonata, kibocsátó:
marosvásárhelyi 01010-s katonai egység 

Vészhelyzetiönkéntesszolgálat,
Marosvásárhely

Művészek Drezdától Marosvásárhelyig – az Erdély TV műsorában

Lőgyakorlat éles lőszerrel a marosszentgyörgyi lőtéren

IDŐJÁRÁS
Borús égbolt
Hőmérséklet:
max.70C
min.30C

Ma RÉKA, holnap MÁRTON
napja.
MÁRTON:  latin eredetű, jelen-
tése: Mars istenhez hasonlóan
bátor. 
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112 új fertőzött 
November 9-ig, hétfőig Maros megyében összesen 7240
koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A hétfői adatok sze-
rint 24 óra alatt 112 új esettel nőtt a számuk, az érintettek-
nek korábban nem volt pozitív koronavírustesztjük. Az új
betegek mellett megyeszinten 16 személynél már korábban
kimutatták a fertőzést, és a megismételt teszt is pozitív lett.
A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai sze-
rint hétfőn 473 Covid–19-fertőzöttet kezeltek a megye kór-
házaiban. Eddig 1043 gyógyultat engedtek haza a
kórházakból, 762 tünetmentes fertőzött tíz nap után, to-
vábbi 372 kérésre térhetett haza. A hétfői adatok szerint je-
lenleg 91 személy koronavírus-fertőzés gyanújával van
beutalva. A megye kórházaiban hétfőig 247 fertőzött hunyt
el – olvasható a Maros megyei prefektúra közleményében. 

Magam adom! – véradási kampány 
Mivel a járvány idején Romániában közel 50 százalékkal
csökkent a véradók aránya, miközben azoknak a száma,
akiknek vérre van szüksége, nem lett kevesebb, a Magyar
Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Magam adom! címmel véradási
kampányt indított. A MIÉRT a koronavírus-járvány okozta
vérhiányra igyekszik választ adni, és Erdély-szerte a vér-
adás fontosságára hívja fel a figyelmet. A kampány követ-
kező állomása Marosvásárhely, a véradók november
10–11-én adhatnak vért, mindkét nap 9–11 óra között, a
Marosvásárhelyi Regionális Vérközpontban (Molter Károly
u. 2. szám). A részvételi szándékot a
mietsajtoiroda@gmail.com e-mail-címen vagy messenger-
üzenetben várják.

Több száz gyorshajtó
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség megyeszintű ellen-
őrző akciója során 494 bírságot szabott ki, ebből 397-et a
sebességhatár túllépéséért, ötöt szabálytalan előzésért, 36-
ot pedig a járványügyi intézkedések mellőzéséért. Negy-
venhárom gépkocsivezető jogosítvány nélkül maradt – 32
gyorshajtás, 11 más szabálytalanság miatt –, ugyanakkor
bevonták kilenc jármű forgalmi engedélyét. A megengedett
sebességhatárt átlépők közül kiemelkedik az a gépkocsi-
vezető, aki a Kibéd és Makfalva közötti 13A jelzésű
országúton 169 km/órás sebességgel száguldott egy olyan
szakaszon, ahol 90 km/óra a legtöbb megengedett. Az el-
lenőrzéseket a Maros megyei közlekedésrendészet mun-
katársai Szeben, Brassó és Hargita megyei kollégáikkal
közösen végezték. 

Nemzetközi
színháztudományi konferencia 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolája on-
line konferenciát szervez november 12–14. között Világ-
színház: a kísértő történelem Kelet-Európában címmel. Az
eseményen előadást tart Christopher Balme, a Müncheni
Egyetem tanára, valamint Cristina Modreanu színháztörté-
nész; Harag György rendezői életművéről Nánay István tart
előadást, majd Tompa Gáborral és Szász Jánossal beszél-
get Harag rendezéseiről. A pálya egyes szakaszainak tu-
dományos feldolgozását Ungvári Zrínyi Ildikó és az MME
elméleti tanszékének oktatói mutatják be az erdélyi
Philther-projekt keretében. A konferenciához bárki csatla-
kozhat a Zoom alkalmazáson keresztül az egyetem webol-
dalán közölt program szerint. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

10.,kedd
A Nap kel 

7 óra 18 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 54 perckor. 
Az év 315. napja, 
hátravan 51 nap.

Megyei hírek

Színészek, zenészek, táncosok, filmes szakemberek se-
gítségével járnak utána az Erdélyi Magyar Televízió kedd
esti Kultúrcsepp műsorában, hogy Európa különböző
nagyvárosaiban hogyan érintette a világjárvány a művé-
szek életét, és betekintést kaphatnak abba is, hogy Maros-
vásárhelyen, Bukarestben, Budapesten, Bécsben, Berlinben
és Drezdában milyen lehetőségeik vannak a művészeknek

ezekben a hónapokban. Mivel szembesültek az alkotók,
miben változott a munkájuk, amióta beütött a világjárvány?
Mi az, amiben segítséget kapnak, és mi az, amiben nem,
pedig szükségük lenne rá? 

Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ a nézők kedden
este 8 órától. Követhető a műsor az Erdély TV képernyőjén
és Facebook-oldalán. 

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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Marosvásárhelyen továbbra is működnek a piacok

Kamarazeneest – élő közvetítés 
November 10-én, kedden (ma) 19 órakor a marosvásár-
helyi Kultúrpalota nagyterméből kamarazeneest élő köz-
vetítése követhető a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján.
Fellép a Neumarkt Brass Quintet: Ambrus László (trom-
bita), Ciprian Chiţimia (trombita), Radu Gavril (kürt), Fá-
bián András (harsona), Cosmin Boţan (tuba). Műsoron:
Händel-, Albinoni-, Bach-, Bach–Vivaldi-művek. 

Évfordulós kamarazeneest
Beethoven emlékére 

Beethoven születésének 250. évfordulója alkalmából
november 12-én, csütörtökön 19 órától újabb kamara-
zeneest élő közvetítésére kerül sor a Kultúrpalota nagy-
terméből. Fellép a Tiberius vonósnégyes: Molnár Tibor
(I. hegedű), Lokodi Károly (II. hegedű), Molnár József
(mélyhegedű), Zágoni Előd (gordonka). Műsoron: 
Beethoven-művek. A kamarazeneest a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia Facebook-oldalán és YouTube-csa-
tornáján lesz követhető. 

26. marosvásárhelyi könyvvásár 
Online térbe kényszerült a november 12–15. között zajló
Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár. Az erdélyi

magyar írókról és könyvkiadásról szóló programok on-
line, élőben lesznek követhetők a vásár Facebook-olda-
lán. A vasarhely.ro/konyvvasar honlapon az erdélyi
kiadók újdonságaiba lehet bepillantani, valamint elérhe-
tők a kiadók online boltjai, ahonnan vásári jellegű ked-
vezménnyel vásárolhatók meg a kiadványok. Az említett
honlapon a szemle teljes programja is elérhető. 

Tűzmadár – az interneten 
November 15-én, vasárnap 10–20 óra között a Tűzma-
dár című mesejáték látható interneten a marosvásárhe-
lyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház előadásában. Az
előadás linkjét a néző a megadott e-mail-címre kapja
meg a jegyvásárlást követően. Jegyet az Ariel színház
jegypénztáránál (Nyomda utca 4. szám) lehet váltani
csütörtökön és pénteken 10–13, illetve 17–19 óra kö-
zött. A színház igyekszik miharabb elindítani az online
jegyvásárlást is. További információk a 0740-566-454-
es telefonszámon kérhetők naponta 9–13 óra között. 

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.

RENDEZVÉNYEK
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Amerikai elnökválasztás 
Klaus Iohannis a katonai

és gazdasági együttműködés erősítésében bízik
Klaus Iohannis államfő kifejezte meggyőződését,
hogy erősödni fog a katonai és gazdasági együttmű-
ködés Románia és az Egyesült Államok között Joe
Biden elnöki mandátuma idején.

Néhány soros szombati, angol nyelvű Twitter-üzenete után
az elnök hétfőn levélben is gratulált Joe Biden elnökválasztási
sikeréhez.

Úgy értékelte: Biden alelnöki megbízatása idején sokat tett
a két ország együttműködéséért, s felidézte 2014-es bukaresti
látogatását, valamint azt is, hogy jövőre lesz tízéves a Biden
alelnöki mandátuma idején aláírt 21. századi román–amerikai
stratégiai partnerségi együttműködési nyilatkozat.

Iohannis arról biztosította Bident, hogy Románia továbbra
is megbízható stratégiai partnere lesz az Egyesült Államoknak

közös biztonsági, védelmi és gazdasági célkitűzéseik teljesí-
tésében. Leszögezte: a két ország együttműködése a demok-
rácia, emberi jogok és jogállamiság terén vallott
értékközösségén alapul, az Egyesült Államokkal kötött stra-
tégiai partnerség pedig „döntő módon” hozzájárult Románia
demokratikus átalakulásához.

Leszögezte: Románia szilárdan az Egyesült Államok olda-
lán áll a megoldásra váró kihívások megoldásában az egész-
ségügyi, gazdasági helyzettől a klímaváltozásig, a biztonságtól
az emberi jogokig, hiszen közös céljuk egy jobb jövő megala-
pozása népeik számára. Iohannis azt is megígérte, hogy
NATO-tagállamként Románia továbbra is hozzájárul a közös
védelmi kiadásokhoz és „a demokráciák világközösségének”
biztonságához, jólétéhez és ellenállóképességéhez. (MTI)

felügyelő közterület-fenntartó főosztály eltávolította a
piacok kapuit és oldalfalait, hogy jobban járjon a le-
vegő, be- és kijárati útvonalakat jelöltek ki. Természe-
tesen kötelező a védőmaszk helyes viselése. 

Úgy tűnik, az állam megint túlzásba esett, hiszen a
nagyáruházakban, ahol tömegek vannak, éppoly nagy
a fertőzésveszély, mégis nyitva tarthatnak, hétvégén is.
Az intézkedés hétfőtől lépett életbe, de eddig még egyet-
len hatóság, szakminisztérium véleményét sem hallot-
tuk. Azt sem, hogy hogyan próbálnak segíteni a
kistermelőknek a piacbezárást követően. Néma mind a
mezőgazdasági, mind a gazdasági miniszter. Igaz, kam-
pányban vannak, hiszen az Orban-kabinet jó pár tagja
indul a parlamenti választásokon.

A kérdés tehát marad. 

3240 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak

A legutóbbi tájékoztatás óta 3240 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, 11.445 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte hét-
főn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). A
GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek ko-
rábban nem volt pozitív teszteredményük. A járvány
eleje óta összesen 306.991 személynél igazolták a
koronavírus-fertőzést az országban, és 206.793 sze-
mélyt nyilvánítottak gyógyultnak. Ez idáig 3.488.090
koronavírusteszt eredményét dolgozták fel. Ezek
közül 11.445-öt az elmúlt 24 órában végeztek el,
7286-ot az esetmeghatározás és az orvosi protokoll
alapján, 4159-et pedig kérésre. Hétfőn 12.688 sze-
mélyt kezeltek kórházban Covid–19-cel, 1076 sze-
mély szorult intenzív terápiás ellátásra. Románia
területén 41.024 igazoltan koronavírus-fertőzött sze-
mély van otthoni, 24.762 pedig intézményi elkülöní-
tésben, 72.980 személy van házi, 19 intézményes
karanténban. (Agerpres)

Nem lesz adóemelés
A kormánynak választási évben nem kell benyújtania
a költségvetés tervezetét a parlamentbe, de nincse-
nek késésben annak összeállításával – hangoztatta
hétfőn a képviselőház plénuma előtt Ludovic Orban
miniszterelnök. A kormányfő emlékeztetett: választási
évben az új kormány beiktatását követő 15 napon
belül kell benyújtani a költségvetés-tervezetet. Hoz-
zátette: már minden fő hitelutalványozó benyújtotta
javaslatát, a pénzügyminisztériumban dolgoznak a
büdzsé tervezetén. Ludovic Orban leszögezte: a jövő
évi költségvetés tervezete nem tartalmaz adóemelé-
seket. (Agerpres)

Támogatási rendszert dolgoz ki
a kormány

Állami támogatási rendszert dolgoz ki a kormány a
vendéglátóipar és a privát kulturális szektor megse-
gítésére – nyilatkozta vasárnap este Ludovic Orban.
A miniszterelnök azt mondta, más európai országok
mintájára támogatási rendszert dolgoznak ki a ven-
déglátóipar (szállodák, panziók, vendéglők, kávéhá-
zak) megsegítésére. Ennek keretében az érintett
vállalatok idei forgalmában regisztrált veszteség (a
2019-es forgalom és a 2020-as forgalom közötti kü-
lönbség) 20%-át téríti meg az állam. Orban hozzá-
tette: a támogatási rendszer jóváhagyásáért az
Európai Bizottsághoz fordulnak. Arról is beszélt, hogy
más uniós országok példájából kiindulva tervezik a
magántulajdonban lévő kulturális intézmények támo-
gatási rendszerének kidolgozását is, ez azonban bo-
nyolult, mert egyesek közülük alapítványként, mások
vállalkozásként működnek, de olyan művészek is
vannak, akiknek még egyéni vállalkozói engedélyük
sincs. Ilyen körülmények között nehéz egy egységes
támogatási keretet kidolgozni mindazok számára,
akik kultúrát szolgáltatnak, és a pandémia miatti kor-
látozások idén lehetetlenné tették számukra a műkö-
dést – magyarázta a miniszterelnök. (Agerpres)

Fokozatosan lehűl az idő
Pozitív hőmérsékletekre számíthatunk napközben a
következő két hétben, eső november 12-e után vár-
ható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat
november 9-e és 22-e közötti időszakra vonatkozó
előrejelzéséből. Erdélyben fokozatosan lehűl az idő,
az első napokban átlagosan 13 Celsius-fok lesz a
legmagasabb nappali hőmérséklet, az utolsó napok-
ban ez nem haladja meg a 6 fokot. Az első héten éj-
szaka 1-3, a másodikon mínusz 2 Celsius-fok körül
várható a minimális hőmérséklet. Az első héten el-
szórtan ködszitálás lehet, a másodikon gyenge eső
előfordulhat. A hegyekben az első két nap 11-12 Cel-
sius-fok lesz, hét végére ez 3 fokra süllyed, a máso-
dik héten fagypont körül marad. Éjszaka első héten
0-4 Celsius-fok, a másodikon mínusz 6 – mínusz 2
fok várható. Gyenge eső november 12-e után való-
színű. A prognózis a readingi (Anglia) székhelyű Kö-
zéptávú Időjárás-előrejelzések Európai Központjának
(ECMWF) adatai alapján készült. (Agerpres)
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Illetékesék „intézkedtek”

A hírt a Jiszrael Hajom (Izrael Ma) című újság hírportálja
jelentette hétfőn.

Az aranyból készült érmékre a Siratófal akadálymentesíté-
sét szolgáló lift építése közben bukkantak a Templomhegy He-
ródes-kori nyugati falának közelében. Az építkezés előtt a
terepet átkutató, az Izraeli Régészeti Hatósághoz (IAA) tartozó
régészek egy kisebb cserépedénybe rejtve találták meg a négy
darab 1000 éves aranyérmét.

„Ősi takarékperselyre bukkantunk” – nyilatkozta David
Gelman, az IAA szakembere. A korai iszlám korban készült
tiszta arany pénzérmék meglepetésként kerültek elő, amikor
egy hónap elteltével megtisztították a benne felgyülemlett por-
tól és lerakódástól az ősz elején talált cserépkancsót.

„Az aranypénzek kiváló állapotban őrződtek meg, az írás
rajtuk azonnal kivehető volt, amikor előkerültek a cserépből,
külön tisztítás nélkül is” – közölte Robert Cole, az IAA érme-
szakértője.

„Az érmék meglehetősen rövid időszakot fognak át, a 10.
század 40-es éveinek végétől a század 70-es éveiig. Ez viharos
politikai változások ideje volt, amikor Izrael földjének fel-
ügyelete a mai Bagdad területén székelő szunnita Abbászida
Kalifátustól a síita riválisokhoz került, az észak-afrikai Fáti-
mida-dinasztiához, amely ekkoriban hódította meg Egyipto-

mot, Szíriát és Palesztinát, és a mai Kairóban rendezkedett be.
Ezeket a történelmi eseményeket szinte tökéletesen tükrözik

a korsóban felfedezett érmék: két aranydénárt Ramlában ver-
tek a kalifátus területén Al-Fadl al-Mutí kalifa idején (946-
974), a másik kettőt Kairóban készítették a Fátimida
uralkodók, al-Muizz (953-975) és utódja, al-Azíz idején (975-
996).

„Ötven éve először fedeztek fel Jeruzsálemben Fátimida-
kori aranykincset” – méltatta Cole a felfedezés jelentőségét.
Legutóbb Benjamin Mazar professzor talált az óvárosban, a
Templomhegytől délre a hatnapos háború (1967) után végzett
nagy feltárások során ebből a korból származó öt érmét és ék-
szereket.

Négy dénár jelentős pénzösszegnek számított a lakosság
többségének, akik akkoriban alapvető létszükségleteiket tud-
ták csak fedezni. Ez az összeg egy kezdő hivatalnok havi fi-
zetését vagy egy egyszerű fizikai munkás négyhavi fizetségét
jelentette.

Az átlagemberekhez képest csak keveseknek, maroknyi
tisztviselőnek és kereskedőnek volt hatalmas vagyona vagy
fizetése. A kincstár egyik vezetője ekkor havonta mintegy
7000 aranydénárt kereshetett, és volt olyan, aki vidéki birtokai
után évi százezer aranydénár jövedelemhez jutott. (MTI)

Ezeréves aranyérméket találtak Jeruzsálemben

Andrzej Duda lengyel elnök ratifikálta hétfőn a
megerősített lengyel–amerikai védelmi együttmű-
ködésről szóló szerződést, amelynek értelmében
tartóssá válik az amerikai katonai jelenlét Lengyel-
országban.

A lengyel államfő jóváhagyása révén hatályossá vált doku-
mentumot augusztusban írta alá Varsóban Mike Pompeo ame-
rikai külügyiminiszter és Mariusz Blaszczak lengyel
nemzetvédelmi miniszter.

A varsói államfői palotában rendezett ünnepségen részt vett
Andrzej Duda mellett Mateusz Morawiecki kormányfő, Ma-
riusz Blaszczak, valamint Zbigniew Rau külügyminiszter és
Rajmund Andrzejczak, a lengyel hadsereg főparancsnoka. Az
Egyesült Államokat Georgette Mosbacher varsói nagykövet
képviselte.

A ratifikációs dokumentum aláírását követő beszédében
Duda reményét fejezte ki, hogy a szerződés hozzájárul az
Egyesült Államok lengyelországi katonai jelenlétének erősí-
téséhez, az ezt szolgáló infrastruktúra és bázisok fejlesztésé-
hez, a közös hadgyakorlatok folytatásához, és elősegíti a
kétoldalú gazdasági kapcsolatokat is.

„A közép-európai piacok ezáltal biztonságosabbá válnak az
amerikai befektetők számára” – hangsúlyozta a lengyel elnök,
aki szerint ez a tendencia az utóbbi években a Három Tenger
Kezdeményezés keretében történő amerikai szerepvállalásban
is kifejezésre jutott.

Utalva az amerikai elnökválasztás fejleményeire, Duda el-
mondta: az Egyesült Államok jelenleg „nagyon forró napokat”
él, ő azonban szeretné, ha a lengyel–amerikai kapcsolatokat
továbbra is a szerződés ratifikációs folyamatában megnyilvá-
nuló nyugodt, „minden politikai vihartól és folyamattól füg-
getlen” légkör jellemezné.

Meggyőződését fejezte ki, hogy a kétoldalú kapcsolatok
építése, a „jól felfogott, mindkét félnek kölcsönösen előnyös
viszony” túlmutat az aktuálpolitikai fejleményeken. Lengyel-
ország arra számít, hogy az újonnan megválasztott amerikai
elnök „a megfelelő pillanatban leteszi az esküt, és hivatalba
lép” – fogalmazott Duda.

A szerződés értelmében a nyugat-lengyelországi Poznanban
létrehozzák az amerikai 5. hadtest előretolt, mintegy 200 fős
parancsnokságát, és legalább ezerrel, 5500-ra növelik meg a
már lengyel földön állomásozó amerikai kontingens létszá-
mát.

Lengyelország a szerződés szerint többek között az ameri-
kai felszerelés raktározását, az amerikai hadsereg által felhasz-
nálandó infrastruktúra gondozását biztosítja, fedezi az
amerikai katonák elszállásolását, étkeztetését, évi keret szerint
az üzemanyagot, összességében évi mintegy félmilliárd zloty
ráfordítással.

A szerződésben foglalt, a lengyel hadsereg által is felhasz-
nálandó infrastrukturális fejlesztések akár 20 ezer amerikai
katona befogadását is lehetővé teszik. (MTI)

Tartóssá válik az amerikai katonai jelenlét
Lengyelországban

A francia Orange mobilszolgáltató 268 millió euróért
megvásárolta a német Deutsche Telekom csoport-
hoz tartozó görög OTE csoporttól a Telekom Roma-
nia Communications vállalat 54 százalékos
részvénycsomagját – jelentették be hétfőn a felek.

A Telekom Romania Communications jelenleg a második
legnagyobb piaci szereplő a vezetékes távközlési szolgáltatá-
sok piacán. A vételár 497 millió euróra értékeli a román vál-
lalatot. A görög OTE 2005-ben vásárolta meg az egykori
állami vezetékes telefonszolgáltatót, a Romtelecomot, az
állam 44 százalékos kisebbségi részvénypakettet tartott meg
a cégben. A mostani tranzakció ezt a kisebbségi részvénypa-
kettet nem érinti, az továbbra is az állam tulajdonában marad.

2014-ben az OTE német tulajdonosai úgy döntöttek, hogy
valamennyi OTE-szolgáltatás a Telekom nevet fogja viselni
Romániában, így az OTE vezetékes szolgáltatásokat biztosító

cége a Telekom Romania Communications nevet, a mobilszol-
gáltatást biztosító cége a Telekom Romania Mobile Commu-
nications nevet vette fel. A tranzakció csak az előbbi vállalatra
korlátozódik, a mobilszolgáltató üzletét az OTE továbbra is
megtartja Romániában.

Az OTE közlése szerint a tranzakció lezárulását 2021 má-
sodik felére várják, addig a vételár is némileg módosulhat,
hogy ellensúlyozza az esetleges adósság- és tőkeváltozást.

Az Orange Romániában a legnagyobb távközlési vállalat,
amelynek tavaly 1,1 milliárd euró árbevétele volt. A romániai
portfóliójukból egyedül a vezetékes távközlési szolgáltatások
hiányoztak mostanáig.

A Telekom Romania Communications tavaly 622 millió
euró árbevételt ért el, 5 millió ügyfélnek biztosít vezetékes te-
lefon-, internet- és kábeltévé-szolgáltatást, a szélessávú inter-
nethálózata 3 millió háztartásba jut el. (MTI)

Az Orange megvásárolta
a Deutsche Telekom romániai vállalatát



A marosvásárhelyi tanács támogatja a vendéglátóipari egységeket
Kiegészítették a költségvetést

Tizenhét napirenden levő ha-
tározattervezetet vitatott
meg, és szavazott róluk teg-
napi rendkívüli ülésén a ma-
rosvásárhelyi tanács. Jóvá-
hagyta egyebek mellett a
költségvetés kiegészítését, a
helyi vendéglátóipari keres-
kedelmi egységek támogatá-
sát célzó, az RMDSZ-frakció
által beterjesztett javaslato-
kat. 

A még szeptemberben előter-
jesztett, időközben módosított költ-
ségvetés-kiigazítást a testület
jóváhagyta, a POL képviselői ezút-
tal sem szavaztak, arra hivatkozva,
hogy a tervezet szerint olyan intéz-
mény kapna pénzt, amelynek mű-
ködtetésével nem értenek egyet: a
Marosvásárhelyi Kulturális és Tu-
dományegyetem. A testület kiegé-
szítette a köztisztaságra és a
hóeltakarításra szánt költségvetést,
a jóváhagyott összeg 2.300.000 lej,
így erre a célra idén összesen
68.160.140 lejt fordíthat a polgár-
mesteri hivatal. A képviselők a
büdzsé mintegy 10 tételének össze-
gét növelték, a tartalékalap pedig
majdnem 3.000.000 lejjel csök-
kent. A város kiegészített költség-
vetése a hétfői döntést követően
490,2 millió lej. 

A tanács arról is döntött, hogy
Soós Zoltán polgármester képvi-
selje a várost az Ecolect Maros Kö-
zösségi Fejlesztési Társulás
közgyűlésén.

Amint az RMDSZ-frakció la-
punkhoz eljuttatott közleményéből
kiderül, a helyi vendéglátóipari ke-
reskedelmi egységek írásban ke-
resték meg az
RMDSZ-képviselőket, kérve a tá-
mogatásukat a koronavírus-járvány
okozta nehézségek miatt. Az
RMDSZ-frakció a vendéglátóipari
egységek támogatására dolgozta ki
azt a határozattervezetet, amelyet
Iszlai Tamás önkormányzati képvi-
selő ismertetett a közgyűlésen, és
amelyben konkrét módosításokat
javasolnak az időszakos teraszok
elhelyezésének és működésének

szabályzatában. A testület jóvá-
hagyta a tervezetet, vagyis azt,
hogy a közterületen működő, ide-
iglenes teraszokat sátortetővel is be
lehessen fedni, a kinti hőmérséklet
függvényében a terasz oldalait is
be lehessen zárni, fűtő- és világító-
testek is elhelyezhetők legyenek.
„A sátrak műszaki és esztétikai
részletes leírása megtalálható az el-
fogadott tanácsi határozatban, de
fontos szempont volt a használha-
tóság és az, hogy ezek a sátrak ne
versenyezzenek tömegben és össz-
képben a környező építészeti örök-
séggel.” A javaslatokat a járvány
teljes idejére fogadták el, és tisztá-
ban vannak azzal, hogy esetenként
kormányrendeletek korlátozhatják
ezek alkalmazását – hangsúlyozta
Szabó Péter. 

Egyszerűsítették és gyorsítot-
ták az örökbefogadás mene-
tét egy, a napokban
megszavazott törvénymódo-
sítással, amelynek értelmé-
ben anyagi juttatást is
kapnak azok a szülők, akik
nagyobb gyereket, fogyaték-
kal élőt vagy két-három test-
vért fogadnak be a
családjukba. Jelentős előrelé-
pés ugyanakkor, hogy az
RMDSZ kezdeményezésére a
törvényben megteremtették a
lehetőséget arra, hogy ké-
résre magyar nyelven is elér-
hetők legyenek az
örökbefogadói bizonylat meg-
szerzéséhez szükséges felmé-
rések és felkészítők. 

A hatóságok adatai szerint Ro-
mániában ötvenezer gyerek nevel-
kedik az állami rendszerben,
azonban kevesebb mint tíz százalé-
kuk, mintegy háromezer-ötszázan
vannak örökbefogadhatóvá nyilvá-
nítva – tudtuk meg 

Csép Éva Andrea parlamenti
képviselőtől, a képviselőház mun-
kaügyi és szociális bizottságának
titkárától érdeklődtünk, aki az el-
múlt két évben oroszlánrészt vállalt
abban a munkában, aminek eredmé-
nyeképpen lényegesen egyszerűsí-
tették az örökbefogadási
folyamatot. A módosítások azt cé-
lozzák, hogy a gyermekek minél
hamarabb kikerülhessenek az ál-
lami gondozásból. 

– A gyerek szempontjából a leg-
fontosabb, hogy szerető családban
nőjön fel. Amennyiben különböző
okok miatt erre nem kerülhet sor a
vér szerinti családjában, a cél az,
hogy minél előbb egészséges kör-
nyezetbe kerüljön, odafigyeljenek
rá, gondoskodjanak róla, a fejlődé-
séről. Ugyanakkor fontos, hogy
azoknak a családoknak, amelyek-
nek nem lehet saját gyerekük, adjuk
meg a lehetőséget, hogy fogadhas-
sanak örökbe, és gondoskodjunk

arról, hogy a bürokrácia, a hossza-
dalmas és nehézkes procedúra ne ri-
assza el őket eme szándékuktól –
hangsúlyozta a képviselő.

Mint mondta, két éve dolgoznak
a törvényen, a módosítások kidol-
gozását számos találkozó előzte
meg örökbe fogadó szülőkkel,
örökbe fogadott gyerekekkel, akik
már nagykorúak, intézményben
dolgozó szakemberekkel, és mind-
ezek segítettek rálátást nyerni a tör-
vény hiányosságaira, arra, hogy mi
az, amin változtatni kell, hogy gör-
dülékenyebbé tegyék a folyamatot. 
Nem kell negyedfokú rokonig
felkutatni a családtagokat

Sokat könnyít a folyamaton az a
módosítás, miszerint ahhoz, hogy
egy gyermek örökbe adható legyen,
már nem szükséges negyedfokú ro-
konig felkutatni a családtagokat,
hogy azok írásos beleegyezésüket
adják, hogy nem tartanak igényt a
gyerekre, elég csak a harmadfokú
rokonig visszamenni. Ez felgyor-
sítja az ügyintézést, annál is inkább,
mivel a hatóságok már akkor feltér-
képezik a családot a harmadfokú ro-
konig, amikor a gyermek állami
gondozásba kerül – mutatott rá a
parlamenti képviselő. Mindemellett
az újonnan módosított törvény a je-
lenlegi két évről ötre hosszabbítja
meg az örökbefogadói bizonylat ér-
vényességét, ami szintén egyszerű-
síti a folyamatot, ugyanis
előfordult, hogy a leendő szülőknek
ez idő alatt nem sikerült megtalál-
niuk a megfelelő gyereket, lejárt a
bizonylat érvényessége, és újra kel-
lett kezdeniük a megszerzésével
járó procedúrát. 
Felmérés anyanyelven

Csép Éva Andrea rámutatott, az
RMDSZ kezdeményezésére a mó-
dosított törvény ugyanakkor lehe-
tővé teszi, hogy a szülők felmérését
célzó eljárás, kérésre, a kisebbségek
anyanyelvén történhessen. Köztu-
dott ugyanis, hogy az örökbefoga-
dásra vállalkozó szülőknek részt

kell venniük több felkészítőn, a
gyermekvédelmi szakemberek fel-
mérik a szülői adottságaikat, a meg-
élhetési lehetőségeiket, a
környezetet, amelybe a gyermek
kerülni fog, a folyamat során kérdő-
ívek sokaságát kell kitölteniük. Ez
eddig román nyelven volt elérhető,
ám amint a képviselő rávilágított, a
leendő szülők közül többen jelez-
ték, hogy stresszhelyzetként élik
meg a tudatot, hogy akár egy pszi-
chológiai teszten is múlhat, hogy
szülővé válnak-e vagy sem, és
sokak helyzetét nehezíti, hogy
román nyelven vannak megfogal-
mazva a kérdések. Ezért tartották
fontosnak lehetőséget teremteni az
anyanyelv használatára a felméré-
sek során. Érdeklődésünkre Csép
Andrea hozzátette, a módszertan ki-
dolgozásánál oda kell figyelni arra,
hogy elérhetők legyenek magyar
nyelven a szükséges iratok, kérdőí-
vek, ezeknek a biztosítása a gyer-
mekvédelmi hatóságra hárul majd. 

Ösztönző juttatások
Egy másik, elsősorban a maga-

sabb jövedelemmel rendelkező
örökbe fogadó szülőkre nézve je-
lentős módosítás, hogy a törvény
által biztosított egyévi összeszokási
szabadság idején kapott juttatás
ezentúl nem adott összeg, azaz
1700 lej lesz, hanem hasonlóképpen
számolják ki, mint a gyermekneve-
lési szabadságon lévő szülőknek
járó összeget, azaz az utóbbi két év,
de nem kevesebb mint 12 hónap át-
lagjövedelmének a 85 százalékát
kapják az örökbefogadó szülők is.
Csép Éva Andrea hangsúlyozta,
azért tartotta fontosnak ezt a módo-
sítást, hogy a biológiai szülőkhöz
képest ne diszkriminálják az örök-
befogadásra vállalkozó párokat, il-
letve egyedülálló édesanyákat,
mivelhogy a romániai törvénykezés
értelmében egyedülálló személyek
is fogadhatnak örökbe gyereket. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy
általában az örökbefogadásra vállal-
kozó párok minél kisebb, egészsé-
ges gyereket szeretnének. Emiatt a
módosított törvényben további
anyagi juttatásokat szavaztak meg
azoknak a szülőknek, akik nagyobb

gyereket, fogyatékkal élőt vagy
testvéreket együtt, azaz a „nehezen
örökbe fogadható” kategóriából vá-
lasztanak. Ennek értelmében havi
600 lej jár azoknak a szülőknek,
akik 3 és 6 év közötti gyermeket,
könnyű vagy közepes fogyatékkal
élőt vagy testvérpárt fogadnak
örökbe. Továbbá havi 900 lejes jut-
tatás jár a 7 évesnél nagyobb, a sú-
lyos vagy halmozottan súlyos
fogyatékkal élő gyerekek vagy
három testvér után. 

Ugyanakkor amennyiben a gye-
reknek terápiára van szüksége, az
utókövetési időszakban évi 1500
lejig leírhatók lesznek a rehabilitá-
ciójával kapcsolatos költségek.
Emellett tíz alkalommal napi két-
száz lejjel támogatja az állam azo-
kat a szülőket, akik az
örökbefogadást megelőzően más
megyébe járnak a még állami gon-
dozásban lévő gyermeket megláto-
gatni az ismerkedés idején. 

A jogszabályt ki kell hirdetnie az
államelnöknek, majd miután meg-
jelent a Hivatalos Közlönyben, 120
nap áll rendelkezésre az alkalma-
zási módszertan kidolgozására.

Az önkormányzatokra átruházott
szociális szolgáltatások költségve-
tési támogatásának problémája
évről évre súlyosbodott az elmúlt
időszak kormányzásai alatt. A tör-
vényes finanszírozási kötelezettsé-
gekből való kihátrálás, a
költségstandardok aktualizálásának
elmulasztása, a központi finanszíro-
zás arányának csökkentései a jár-
vány idején a legkiszolgáltatottabb
társadalmi csoportokat veszélyezte-
tik. Határozottan tiltakozunk a szo-
ciális szolgáltatások forrásainak
fokozatos elvonása, valamint a ki-
alakult helyzet felelősségének az
önkormányzatokra való hárítása
ellen!

Míg a 2019. évi költségvetésből
teljesen kimaradt az önkormányza-
toknak a héa-ból visszaosztandó,
személyi gondozók finanszírozá-
sára szánt támogatás, a 2020-as
költségvetésben a szociális szolgál-
tatások működésére fordítandó ösz-
szeg kétharmadát hagyták
lefedetlenül. Ez a felelőtlen pénz-
ügyi politika elsősorban a kisebb
gazdasági erővel rendelkező me-
gyék, települések gondozásra szo-
ruló lakosait és családjukat sújtja. A
járvány okozta gazdasági és társa-
dalmi nehézségeket nem tetézhet-
jük az alapvető és szakosított

szociális szolgáltatások kiszámítha-
tatlanságának következményeivel. 

Mindezek jegyében a következő-
ket kérjük Románia kormányától:

* kezelje a szociális ellátórend-
szert az oktatási, egészségügyi, vé-
delmi, közbiztonsági rendszerekhez
hasonló prioritásként, és biztosítsa
ennek akadálytalan működését;

* törvényes kötelezettségének
eleget téve, maradéktalanul folyó-
sítsa a gyermekvédelem, a fogyaté-
kosellátási szolgáltatások, valamint
a személyi gondozók költségeinek
90%-át lefedő, célirányosan vissza-
osztott héa összegeket;

* a jövő évi költségvetéstől kez-
dődően egy olyan kiszámítható és
stabil finanszírozási rendszert lép-
tessen érvénybe, amely lehetővé
teszi a települési önkormányzatok
hatáskörében működő szociális
szolgáltatások központi költségve-
tésből való támogatását is;

* egy hónapon belül fogadja el a
nemrég módosított 292/2004-es sz.
szociális ellátási kerettörvény alkal-
mazási normáit a minimális szociá-
lis szolgáltatási csomag
meghatározására és a kötelező köz-
ponti költségvetési finanszírozásra
vonatkozóan.

AzRMDSZOrszágos
ÖnkormányzatiTanácsa

Antalfi Imola

4NÉPÚJSÁG _______________________________________________ AKTUÁLIS–KÖZÉLET _______________________________________ 2020.november10.,kedd

Az RMDSZ önkormányzati képviselőinek
állásfoglalása az önkormányzati

szociális ellátórendszerek
válsághelyzete kapcsán

Régóta várt törvénymódosítás
Gyorsabb és egyszerűbb örökbefogadás

Menyhárt Borbála

Fotó: Menyhárt Borbála (archív)

Fotó: Nagy Tibor 



Múlt szombaton adta át idei
díjait az Erdélyi Magyar Köz-
művelődési Egyesület. Az
1885-ben alakult közművelő-
dési civil szervezet idén ünne-
pelte fennállásának 135.
évfordulóját, ezen alkalomkor
adták át a kolozsvári kétágú
templomban az évenként ki-
osztott díjakat a kultúra és
közművelődés különböző te-
rületein kiemelkedő tevé-
kenységet folytató szak-
embereknek – szám szerint
tizenkettőt, a díjazottak kö-
zött pedig három marosvásár-
helyi személyiséget, illetve
intézményt is találhatunk. 

Az EMKE elsődleges célja a
szórványban élő magyarság műve-
lődési életének támogatása, segí-
tése, létrehozója az erdélyi magyar
polgárság és nemesség, alaptőkéjét
pedig gróf Kun Kocsárdnak kö-
szönheti. Az 1989 után újjáalakult
EMKE évente kiosztott, igen ran-
gosnak számító díjait Erdélyi Os-
carnak is nevezik, az idén a
díjkiosztó ünnepséget és emlék-
tábla-avatást online kísérhette fi-
gyelemmel a nagyközönség az
egyesület Facebook-oldalán. 

Ami a marosvásárhelyi díjazotta-
kat illeti, lapunk munkatársa,
Bodolai Gyöngyi újságíró, szer-
kesztő az EMKE Spectator-díjában
részesült „több évtizedes munkás-
ságáért, különös tekintettel a mező-
ségi szórványközösségek életét
bemutató írásaira, valamint kiemel-
kedő egészségügyi szakcikkeire”.
Bodolai Gyöngyi méltatását 
Karácsonyi Zsigmond főszerkesztő
vállalta el, írását mellékelten közöljük. 

Az EMKE Kallós Zoltán-díját
ugyancsak marosvásárhelyi szemé-
lyiség hozhatta haza: Fazakas
János táncművész „a néptáncha-
gyományok továbbadását szolgáló
több évtizedes oktatói és közműve-
lődési munkássága elismerésekép-
pen” kapta a díjat, amellyel
kapcsolatosan kérdésünkre megje-
gyezte: – Nagyon nagy megtisztel-
tetés számomra ez a díj, mert Kallós
Zoltán-díjat idén adtak át először, és
éppen én kaptam meg. Első lehet-
tem egy – gondolom – hosszú sor-
ban. Nagyon örvendek neki. Még

egy aranykeresztem van a tavalyról
és ez – soha nem a díjakat hajtot-
tam, csak dolgoztam, tanítottam. És
nagyon jólesik, hogy a munkássá-
gomat ekképpen is elismerték.

„Fazakas János – a továbbiak-
ban Fazi bácsi – 1960-ban született.
Szentháromságon nőtt fel, belülről
megismerve és megtapasztalva a
paraszti tánckultúrát. (…) A kilenc-
venes évektől kezdődően a Maros
Művészegyüttes is a folklór eredeti
formája felé fordult. (…) 1990-ben
csatlakozott Fazi bácsi, és nyugdí-
jazásáig, 2011-ig maradt az együt-
tes kötelékében. Mind
hivatásos előadóként,
mind aktív nyugdíjasként
néptáncot oktatott iskolai
keretek közt csoportoknak,
baráti társaságoknak, fel-
nőtteknek és gyerekeknek
egyaránt Marosvásárhely
mellett Mező-
madarason, Nyárádszent-
benedeken, Erdőcsinádon,
Mezőbodonban, Székely-
kálban, a jobbágytelki
tánctáborban és szerte a
nagyvilágban. Mivel
1992-ben egy japán tur-
nén az ottani szervezők
felfigyeltek angolnyelv-tu-
dására és pedagógiai
készségeire, meghívást ka-
pott, hogy térjen vissza
oktatni. Azóta évente járt Ja-
pánban, de meghívták Tajvanba és
Hongkongba is. (…) De mit hasz-
nálna nekünk a közel lévő világ, ha
nem lennénk mi is közel hozzá, ha
nem lenne egy csupa mosoly bará-
tunk, akit ismerünk, aki hatvanéve-
sen beszél angolul és japánul, aki
Sinkanszen vonatokkal lövi a képe-
ket Facebookra, aki tánctanár lé-
tére weboldalt programoz, tisztában
van a CNC-gépek képességeivel,
miközben kertet gondoz, farag, és
mindeközben emberi, közülünk
való, hozzánk közel álló. Rajta ke-
resztül nézve a világ megérthető,
felfogható, tehát szerethető. Fazi
bácsi barátsága nem csak néhány
személy kiváltsága, általa ismerik a
világot a mezőbodoni, mezőmada-
rasi és erdőcsinádi gyerekek is” –
írta a méltató, György Attila.

Szintén EMKE-díjat kapott a
Marosvásárhelyi Rádió magyar
szerkesztősége: a Janovics Jenő-
díjat a magyarságért, valamint a

közművelődés terén végzett mun-
kájuk elismeréseképpen adta át az
egyesület a szerkesztőség képvise-
letében Kolozsvárra érkezett Szász
Attila főszerkesztőnek, aki kérdése-
inkre válaszolva elmondta: – Kö-
szönjük az EMKE-nek az
elismerést, ami ezekben a nagyon
nehéz, zavaros és elbizonytalanító
időkben fontos megerősítést jelent
számunkra arra vonatkozóan, hogy
az irány jó, a munkánk látható, és az
EMKE, az erdélyi magyar kultúra
meghatározó intézménye értékeli
azt. A köszönet a 62 éves Marosvá-

sárhelyi Rádió mindenkori kollégáit
illeti, az intézmény munkájához na-
gyon sok ember járult hozzá az el-
múlt évtizedekben. A gálára Nagy
Miklós Kund egykori rádiós munka-
társunk írt laudációt, ő is megfogal-
mazta az utóbbi időszak
legfontosabb állomásait: 2013-ban
váltunk egész napossá, bővítettük a
frekvenciahálózatunkat. Úgy gon-
doljuk, közszolgálati teendőinket
nemcsak a tájékoztatás, szórakozta-
tás és nevelés által kell biztosítani,
hanem részeseivé kívánunk válni a
közösség mindennapjainak, esemé-
nyeket szervezünk különböző terü-
leteken. Nincs a munkaköri
leírásunkban, de szükség van
ezekre az akciókra. Ezek a tevé-
kenységek hozzájárulnak az intéz-
ményünkről kialakult kép
megalkotásához. Ma már nem elég
„csak” egy rádiónak lenni. Tévé-
ként is működünk, ha szükséges, és
az online világban is próbálunk
minél hangsúlyosabban jelen lenni
– mi nem csak egy rádió vagyunk. 

„A Marosvásárhelyi Rádió ma-
gyar adása egyébként a kezdetekkor
napi félórás műsort sugárzott, ma,
62 évesen, a nap minden órája az
övé. Ez az intézmény egyik legna-
gyobb fegyverténye. (…) A munka-
társaknak sok nehézséggel kellett
megküzdeniük, a sors, a természet,
a társadalom, a diktatúra komoly

erőpróbák elé állította a szerkesztő-
séget az indulástól egészen a ha-
talmi telefonutasítással bekö-
vetkezett 1985-ös megszüntetésig.
89 végén sokan vállalták a főnix-
sors kockázatát, újraindították a
Marosvásárhelyi Rádiót, majd
sorra érkeztek a fiatalok is, nélkülük
sokkal problematikusabb lett volna
a megújulás. De lényegében soha-
sem volt könnyű a médiában, és ta-
gadhatatlanul ez tapasztalható ma
is. Annál nagyobb a siker öröme, a
kedvező visszhang elégtétele. (…)
Az eltelt három évtizedben fontos
megvalósítások születtek a Maros-
vásárhelyi Rádió életében. 2013-tól
egész napos műsorral, majd 2018-
tól napi 24 órán át magyarul su-
gárzó rádióként még tovább
gazdagíthatták a műsorrácsot, erő-
síthették a közszolgálatiságot, gya-
rapíthatták a rétegműsorokat. Az
éjszakai műsorsáv vonzerejét is nö-
velhették. Ez is magyarázza, miért
a marosvásárhelyi a leghallgatot-
tabb honi magyar nyelvű rádió. A
felmérések szerint mintegy két-
százezren hallgatják naponta. (…)
Az EMKE idei Janovics Jenő-díjasa
is több mint egy rádió. Marosvásár-
hely kulturális, szellemi életének
meghatározó, tekintélyes szerep-
lője” – írta méltatásában Nagy 
Miklós Kund.

Bodolai Gyöngyi és Kilyén Ilka Fotó: Bodolai Balázs

Szász Attila átveszi az EMKE-díjat Fotó: Bodolai Balázs

Kaáli Nagy Botond

Fazakas János
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Marosvásárhelyiek a díjazottak között

Átvették az Erdélyi Oscart
Bodolai Gyöngyi laudációja 
A díjazottak méltatásakor már-már közhelyszerű kijelenteni, hogy

jól döntött a bíráló testület, és a kiszemelt alkotó, kultúraszervező vagy
művész már nagyon régen megérett a rangos elismerést jelentő kitün-
tetésre. Természetesen ez Bodolai Gyöngyi esetében is elmondható, hisz
több mint három évtizednyi közszolgálati tevékenységét számos alka-
lommal jutalmazták szakmai vagy állami grémiumok. Egészségügyi
szakújságíróként nemcsak a közéleti napilap megkövetelte penzumra
futotta erejéből, hanem a marosvásárhelyi magyar orvosképzés fény-
korának még élő tanárait faggatva kötetbe rendezett mementót állított
interjúfolyamával. A kolozsvári bölcsészkaron belé nevelt konoksággal
kereste, keresi jól célzott kérdéseire a válaszokat az anyanyelvi közok-
tatás visszásságait feltáró vagy a szórványlét szorításában élők heroi-
kus hétköznapjaiban búvárkodó írásaiban. Elsőként foglalkozott, már
a kilencvenes évek elején, a marosvásárhelyi katolikus iskola újraléte-
sítésének gondolatával, azok után, hogy a hozzá forduló, vissza-vissza-
térő öregdiákok rajta keresztül kaptak fórumot nemcsak
emlékezéseikhez, hanem iskolafeltámasztó erőfeszítéseikhez is. Közben
vasárnaponként a Maros-Mezőség romosodó templomaihoz, egy-két
lélekre zsugorodott protestáns gyülekezeteibe vitte el saját gépkocsijá-
val az apostoli küldetést vállaló presbitert, faggatta sorvadó közösségi
léttel küszködő, anyanyelvébe kapaszkodó nemzettársainkat. De még
ennél is többet tett. Látva a szomjat és a szükséget, adományokat vitt.
Hol könyvtárnyi gyermekirodalmat az egyik faluba, hol kiselejtezett,
de még használható számítógépet a községközpont iskolájának. Soha
nem tudott megmaradni a hírlapíró ketrecében. Mindegyre kilépve sze-
repéből, nemcsak megfigyelője, hanem cselekvő részesévé is vált kö-
zössége életének. Igazi transzilván újságírói attitűd. Mert nem elég a
kiáltó szó, ha elmarad a cselekedet. Az értékmegőrzés és a közösségé-
pítés. Így gondolta, így cselekedett az EMKE Spectator-díja létrehozá-
sát szorgalmazó néhai televíziós újságíró, a Magyar Újságírók
Romániai Egyesületének egykori elnöke, Csép Sándor is. Ezért is úgy
vélem, méltó társaságba kerül Bodolai Gyöngyi. Ez fordítva is igaz:
büszke lehet az a társaság, amelynek tagja Bodolai Gyöngyi, mert a díj
odaítélése nemcsak a kitüntetettet minősíti, hanem az adományozót is. 

KarácsonyiZsigmond,
aNépújságfőszerkesztője



A szászrégeniek a változás mel-
lett döntöttek, így elsősorban azon
leszünk, hogy megvalósítsuk az
emberközelibb adminisztrációt, ami
a lakosok és a polgármesteri hivatal
közötti közvetlen kapcsolat kiépíté-
sét jelenti. Megalakult a kabinetem,
amelynek tagja Gáll Előd szemé-
lyes tanácsadóm és Gráma Imola
sajtószóvivő, akik elsősorban azon
lesznek, hogy az emberekkel való
kapcsolat minél közvetlenebb le-
gyen. A polgármesteri hivatal ko-
rábban elindított egy Régen City
applikációt. A felületet egy szebeni
cégtől béreljük, de nem igazán mű-
ködtetjük. Ám rövid időn belül
ennek a segítségével bárki bármi-
lyen gonddal hozzánk fordulhat,
igyekszünk a legrövidebb időn
belül válaszolni a jelzésekre. A
rendszer lehetővé teszi, hogy – szín-
kód segítségével – kövessem a
probléma megoldását. Így, ha
látom, hogy a polgármesteri hivatal
szakirodájához irányított kérdésre
még nem adtak választ az illetéke-
sek, személyesen is közbenjárhatok
az ügyben. Természetesen nem
ígérhetjük, hogy mindent megol-
dunk, de igyekszünk rövid idő alatt
válaszolni rá. A tapasztalat azt mu-
tatja, ha a lakosokat megfelelően,
időben, pontosan és őszintén tájé-
koztatjuk, úgy érzik, hogy valóban
törődünk velük. Eddig több mint
3000-en töltötték le a Régen City
applikációt, és számuk egyre nő,
így látom, érdekli őket a város
sorsa. Az applikáció mellett az em-
lített személyek kezelik majd a
város honlapját, valamint a Face-
book-oldalamat, ahol naprakész in-
formációkat osztanak meg az
érdeklődőkkel. 

– Bár a város alig 20%-a magyar,

ismét sikerült az RMDSZ-t képvi-
selő polgármestert állítani a
város élére (mint ismeretes, ko-
rábban Nagy András is betöltötte
ezt a funkciót), és a tanácsban is
meglehet a többség. Ez is sokat
számít, hiszen a döntéshozó szerv
a tanács. 
– Valóban nagy eredmény, és ezt

nemcsak a magyar, hanem a román
lakosoknak is köszönhetem, hiszen
többen támogattak. Korábban is bi-
zonyítottuk, hogy megfelelően tud-
juk vezetni a várost, és remélem,
ezúttal sem okozunk csalódást. Az
új tanácsba 8 RMDSZ-es, 8 nemzeti
liberális párti, 3 PSD–ALDE koalí-
ciót képviselő került be. Az egyez-
tetések alapján két szakbizottságot
az RMDSZ, egyet-egyet a liberális,
illetve a szociáldemokrata párt kép-
viselője vezet. Még nem tárgyal-
tunk az alpolgármester
kinevezéséről. Öt héttel a helyható-
sági választások után keresett meg
a liberális párt városi szervezetének
elnöke. Sajnos a kampány alatt a li-
berálisok aljas módon támadtak, rá-
galmaztak, övön aluli ütéseket
mértek rám, úgy, hogy semmi
alapja nem volt az ellenem felhozott

érveknek, így nem szívesen működ-
nék együtt velük. Valószínű, hogy a
PSD-vel kötünk egyezséget. Ennek
az első feltétele az volt, hogy a ko-
rábbi polgármester, Maria Precup
mondjon le a városi szervezet el-
nökségéről. Ez megtörtént. Termé-
szetesen a megyei elnökök is meg
kell egyezzenek. A törvény nem
szab határidőt az alpolgármester ki-
nevezésére. Számításom szerint a
három PSD-s tanácsossal meglesz a
fele plusz egy arány, így politikailag
közösen vezethető lesz majd a
város. De, hangsúlyozom, a tárgya-
lásokat még nem zártuk le. 

– A politikai akarat mellett szük-
ség van pénzre is…
– Sajnos, kiürült a kasszánk. Az

utóbbi hónapokban a tanács
RMDSZ-frakciója is többször óva-
tosságra intette a korábbi polgár-
mestert, aki szerintünk
túlköltekezett. Ez most kiderült.
Első lépésként a kabinetem munka-
társaként felkértem Suciu Călin
pénzügyi szakembert, hogy alapo-
san elemezze a város pénzügyi
helyzetét. Ezentúl mindenféle pénz-
ügyi mozgás az ő „szűrőjén” megy
keresztül. Még nem döntöttem
arról, hogy személyes tanácsadó-
ként vagy citymenedzserként dol-
gozik majd, de azt szeretném, ha a
városi főépítésszel együtt közösen
döntenénk. Egyelőre megvizsgáltuk
a korábban kiadott számlákat. Lesz,
amit zárolunk, amelyek úgy tűnnek,
hogy nem fedik a valós értékeket.
Sajnos annyira üres a kassza, hogy
az alkalmazottak decemberi fizetése
is kockán forog. Az előző évek ta-
pasztalata szerint mintegy 70 millió
saját bevételre számíthatunk, ehhez
hozzájönnek a különböző pályáza-
tok által behozott összegek, ami ta-
valy 130 millió lejt tett ki. 28 millió
lej az alkalmazottak fizetésalapja,
ami sok. Az elkövetkezendőkben
azt is megvizsgáljuk, hogy ki ho-

gyan teljesít, és ennek függvényé-
ben kilátásba helyezzük a szerkezeti
átalakítást. 

– A nagyobb horderejű tervek kö-
zött érdemes visszatérnünk a tere-
lőútéra, hiszen ez több évtizede a
„levegőben lóg”. November 10-
én Péter Ferenc, a megyei tanács
elnöke Bukarestben járt, a szállí-
tásügyi minisztériumban, ahol a
marosvásárhelyi mellett szó esett
a szászrégeni körgyűrűről is. Ez
azt jelenti, hogy végre esély lesz
arra, hogy hozzáfogjanak a mun-
kához? 
– Úgy tűnik, lassan közelebb ke-

rülünk hozzá. Mara Togănel prefek-
tus a szállításügyi minisztérium
képviselőivel is járt nálunk ez
ügyben. Két tárgyalás is volt az or-
szágútügyi igazgatóság szakértői-
vel. A három tervezett nyomvonal
közül kiválasztottuk a véglegest.
Azt is tudjuk, hogy az országos
mesterterv része a szászrégeni kör-
gyűrű is, amely mintegy 38 millió
euróba kerülhet. Most következne a
műszaki terv kidolgozása, majd a
versenytárgyalás meghirdetése a ki-
vitelező kiválasztására. Költséges
útról van szó, mert nyolc viaduktot
kell építeni, ugyanis az út áthalad a
vasút, több utca, a Görgény-patak
és kétszer a Maros felett. Örülnék,
ha a mandátumom alatt elkezdenék
a munkát. 

– Az eskütételkor azt mondta,
hogy élhetőbb Szászrégent sze-
retne. Ez mit jelent?
– Az infrastrukturális beruházá-

sok mellett olyan terek, parkok,
zöldövezetek kiépítését, ahol a ré-
geniek jól érzik magukat, szívesen
töltik szabadidejüket. Folytatni sze-
retnénk a Kerekerdőben elkezdett
és félbemaradt szabadidőpark kiala-
kítását. Átépítjük az Avântul stadion
melletti Ifjúsági parkot, ahol helye
lesz a Kohl István-múzeumnak. A

Pista bácsi által készített preparátu-
mokat évek óta nem megfelelő he-
lyen tárolják. Ezeket állítanánk ki,
és turisztikai látványosságként nem
csak a helyiek, hanem az idelátoga-
tók figyelmébe is ajánljuk. Erre is
pályáztunk. Nemsokára jóváhagy-
ják az általános városrendezési ter-
vet (PUG), amelynek alapján
dolgozhatunk. Átalakítjuk a köz-
ponti (Petru Maior tér) parkot is,
amelyet szovjet mintára az 1960-as
években alakítottak ki. Itt föld alatti
parkolót is létesítünk. Szeretnénk
visszaadni a főtér régi arculatát a
régi szász házak homlokzatának fel-
újításával. Úgy tűnik, lehetőség lesz
a műemlék és műemlék jellegű épü-
letek homlokzatát önkormányzati
forrásból felújítani, a tulajdonosok-
kal közösen szeretnénk egy progra-
mot elindítani. Egyébként a törvény
azt is előírja, hogy akár 500%-os
adót róhatunk ki azokra, akik elha-
nyagolják az óvárosban levő mű-
emlék épületek felújítását, de a
megszorításokat megelőzően ke-
resni fogjuk az együttműködési le-
hetőséget, hiszen nem utolsósorban
ezzel a város turisztikai vonzerejét
is növelhetjük. S ha már itt tartunk,
azt is elmondom, hogy felpörget-
jük a város központjában levő tu-
risztikai információs központ
működését is, mert eddig „láthatat-
lan” volt. Szeretnénk együttmű-
ködni a Visit Maros Egyesülettel,
hogy közösen reklámozzuk Szász-
régen és környéke (Görgény völ-
gye, Kelemen-, Görgényi-havasok,
Felső-Maros mente) turisztikai ér-
tékeit, hiszen Szászrégen a kistér-
ség központja, kapuja. De
természetesen vállalkozófejlesztési
programunk is van, amivel újabb
befektetőket vonzunk a városba,
hogy tovább erősítsük a város sze-
repét a megye és a kistérség fejlő-
désében. 

(Folytatás az 1. oldalról)

A Metalul látványterve
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Dolgoznak a Mező utcában 
Végre hozzáfogtak a mun-
kások a Szászrégen és Gör-
gényoroszfalu határában
levő Mező utca teljes felújítá-
sához. Erre a korábbi tanács
ötmillió lejt különített el a
költségvetésből, azonban az
RMDSZ-frakció megvétózta,
azzal a megjegyzéssel, hogy
sok az erre szánt összeg.
Végül sikerült hárommillióra
lefaragni a kiadást. 

A kivitelező végül 3,4 millió le-
jért végzi el a munkálatot. Azért
volt rá szükség, mert évek óta nem
volt itt aszfalt. A projekt alapján
mintegy 2,4 km-es szakaszon tel-
jesen felújítják az utcát, 60 cm
mély útalapot készítenek, erre

kerül az aszfaltréteg, és kiépítik az
árkokat is. 

Az erre vezető ivóvíz- és csator-
nahálózatot már korábban kiépítet-
ték. A Kastamonu cég előtt is
elhaladó utca további részét az
unió által támogatott mobilitási
terv keretében újítják fel. Amint
erről még írtunk, a regionális ope-
ratív program (POR) 3.2-es pályá-
zati kiírása alapján 31.709.344 lej
támogatásban részesítik a várost,
amiből teljesen felújítják az Axente
Sever, Herbus, Akácos és Mező ut-
cákat, ezenkívül 10 elektromos au-
tóbuszt vásárolhat a város,
felújítanak két autóbusz-megállót
(végállomást). A Mező utca emlí-
tett szakasza azért esett ki az uniós

támogatásból, mert – a mobilitási
terv részeként – csak azokat az uta-
kat újíthatják fel, ahol a szóban
forgó autóbuszok közlekednek
majd. Mivel két olyan kanyar van
a Mező utcában, ahol az autók nem
tudnak megfordulni, a 2,4 km-es
rész kimaradt a támogatásból, a
felújítást önkormányzati beruhá-
zással kell megoldani. A munka el-
kezdését hátráltatta, hogy a
telekcserék miatt tisztázni kellett
több, az úttest által elfoglalt par-
cella tulajdonjogát, illetve ezeket át
kellett vegye a város a magántulaj-
donosoktól. Az uniós terv kivitele-
zési határideje 2023, addig az utca
városra maradt szakaszát is befeje-
zik. 

Sok a terv, kevés a pénz 

Megújul
a Metalul sportbázis

Az idén a Szászrégeni Polgár-
mesteri Hivatal hozzáfog a
Metalul labdarúgópálya felújí-
tásához. A beruházás értéke
1,8 millió lej, az önkormány-
zat a saját költségvetéséből
állja. A mintegy 180.000 euró
értékű szabványméretű mű-
gyepet a Román Labdarúgó-
szövetség ajándékozza a
városnak. 

A munkálatok során a gyep alatti
területet drénezik, ami azt jelenti,
hogy eltávolítanak mintegy 1800
köbméter földet 60 cm mélységig,
ahova réteges kavicságyat és homo-
kot helyeznek el, így egész évben
kiváló körülmények között lehet
majd használni. A labdarúgó-szö-
vetség standardjai szerint második
ligás mérkőzéseket tarthatnak a pá-
lyán. A projekt kivitelezési határ-
ideje két év. Először elkészítik a
pályát, kerítést építenek és parkoló-
helyeket is kialakítanak, a követ-
kező évben korszerű lelátókat,
öltözőket építenek és a világító-

rendszert teszik pontra. A szászré-
geni sportkedvelők régi álma válik
valóra, ugyanis évekig az edzéseket
csak március és október között tud-
ták megtartani, késő ősszel és télen
nem volt erre alkalmas pálya, mert
mind a Metalul, mind az Avântul al-
kalmatlan rá. A városban a két em-
lített klubnál és más
magánkluboknál több mint 200 le-
igazolt gyerek focizik, ezért is nagy
az igény a pályahasználatra. A terv
finanszírozását még az előző ciklus-
ban Marian Ovidiu PSD-s taná-
csossal közösen harcolta ki a
jelenlegi polgármester, és mivel
volt rá költségvetési keret, a meg-
választását követően léptek az
ügyben. A következő lépés a labda-
rúgócsapat átszervezése lesz,
ugyanis jelenleg az Avântul (Len-
dület) csapatot 90%-ban a város tá-
mogatja, azonban az eredmények
nem a legjobbak. A városi tizenegy
a harmadik ligában játszik. Az elkö-
vetkező időszakban erről is tárgyal-
nak a hivatalban. 

Szerkeszti:VajdaGyörgy



November 5-e a marosvásár-
helyi II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum védőszentjének, Szent
Imre hercegnek az ünnep-
napja, amelynek tiszteletére
az iskola immár több éve
megszervezi a Szent Imre-bú-
csút a Keresztelő Szent
János-templomban. Az iskola
kilencedikes teológia szakos
diákjaként, melynek Csiki
Csilla az osztályfőnöke, én is
részt vettem az eseményen.
Az idei alkalom különleges
momentuma a 121 éves
zászló megáldása volt. 

Az ünnepély kezdetén az előké-
szítő osztályosok tettek fogadalmat
arról, hogy az iskola szellemi és
lelki neveléséhez méltó tanítványok
lesznek. 

Ezt követte a búcsús szentmise,
melynek keretében az egykori ma-
rosvásárhelyi Római Katolikus Fő-
gimnázium több mint egy
évszázados zászlóját az iskolalel-
kész, Balla Imre atya áldotta meg.
Az ereklye, amint a kartotéki leírás-
ban szerepel, „kétlapos, kétoldalas,
vászonnal alábélelt, selyemda-
masztból készült”. Egyik oldalán
Szent Imre fogadalma látható, míg
a másik oldal festménybetéte azt
ábrázolja, amint István király a ko-
ronát fölajánlja a Magyarok Nagy-
asszonyának. 
A főgimnázium lobogója 

„Szerencsés módon a zászló tar-
tozékával, az ún. zászlóanyai sza-
laggal együtt maradt meg, így
bátran állítható róla, hogy az iskola
zászlaja” – derül ki Barabás
Kisanna muzeológus gondolataiból,
amit az iskola diákja, Fazakas Gás-
pár olvasott fel. Amint a muzeoló-
gus ismertetőjében elhangzott: „Az

1898/1899-es tanévben Karácson
Márton, a marosvásárhelyi Római
Katolikus Főgimnázium igazgatója
az általa vezetett tanintézmény ér-
tesítőjében arról számolt be, hogy
»a főgymnasium egy vallásos célra
szánt lobogót rendelt meg«.
Karácson Márton nem nevezte meg
a lobogó készítésének helyét, költ-
ségeit, nem írta le annak megjele-
nési formáját sem. A hangsúly az
iskola életében fontos helyet elfog-
laló eseményen volt: az egyházme-
gye püspöke, Majláth Gusztáv
Károly édesanyját, »özvegy
Mailáth Györgynét, császári és ki-
rályi csillagkeresztes Udvarhölgyet,
az első osztályú Erzsébet-rend ki-
tüntetett Nagyasszonyságát nyerte
meg a Zászló-anyaságra«. A püspök
édesanyjának zászlóanyai szerepe
nem csupán az ünnepélyes zászló-
szentelés fényét emelte, hanem az
intézmény felett vállalt védnökséget
is jelentette. Tárgyi szempontból a
zászlóanyaság az iskola ifjúságának
1899-ben ajándékozott szalagban
érhető tetten. A korabeli gyakorlat-
nak megfelelően ezen a szalagon az
adományozást hímzett felirat örökí-
tette meg. Szerencsés módon a
zászló tartozékával, ezzel az ún.
zászlóanyai szalaggal együtt maradt
meg, így bátran állítható róla, hogy
az iskola zászlaja. A fémszálak szá-
mos típusát felvonultató hímzés,
valamint a világos krém- és világos-
kék színű, játékosan váltott selyem-
szövetek használata egységes
iparművészeti munkát eredménye-
zett. (…) A fohászokkal kísért fest-
ménybetétek esetében a
megrendelő által választott képtípu-
sok játszanak fontos szerepet: egyik
oldalon István király az országot, il-
letve a koronát ajánlja föl a Magya-
rok Nagyasszonyának, a másikon
pedig Szent Imre fogadalma lát-
ható. A Szent Imre-ábrázolás előké-
pét a székesfehérvári
Egyházmegyei Múzeum 1830 kö-
rüli historizáló olajfestményében is-
merjük fel. Az ismeretlen

magyarországi festő munkája alap-
ján elmondható, hogy a marosvá-
sárhelyi zászló festménybetétének
hátterében megjelenő épület is a fo-
gadalom helyszínére, Veszprémre
utal. Az intézmény vezetősége az
ábrázolások által Szent István és
Szent Imre imádságos, szent életét

és mély Szűzanya-tiszteletét állí-
totta követendő példaként a katoli-
kus ifjúság elé”. 

A korszerűsítési munkálatokat
2019–2020-ban Laura Troşan tex-
tilrestaurátor végezte. – Azokat a
károsodásokat igyekezett kiküszö-
bölni, amelyeket a zászló haszná-
lata, majd tárolása okozott. Az
anyagok kopása, elszakadása, a pa-
szománt leválása, a szegélyek, sar-
kok megrongálódása, a nem
megfelelő javítások – csupán né-
hány olyan károsodás, amely a lai-
kus néző számára is nyilvánvaló
volt. A restaurátori műhelyben a tár-
gyak portalanítására, nedves tisztí-
tására, a foltok eltávolítására, a
fémszálas elemek letisztítására, a
selyemszövet lapok szétszedésére,
megerősítésére, az anyagok pótlá-
sára, majd az összedolgozásra és a
vasalásra került sor. A restaurálás
nem törekedett az eredeti állapot
visszaállítására, így a valószínűleg
a rendszerváltáskor eltávolított
„Hazánk Nagyasszonya” feliratrész
nem került pótlásra – tudtuk meg
Barabás Kisannától, aki a zászló tu-
lajdonjogát élvező marosvásárhelyi
Keresztelő Szent János-plébánia
megbízott muzeológusaként köszö-
netet mondott dr. Tamási Zsolt igaz-
gatónak, az iskola tanári és szülői

közösségének, Laura Troşan textil-
restaurátornak a zászló megújulásá-
ért, és azt kívánta, hogy a lobogó az
összetartozásáról és hitéről alka-
lomról alkalomra tanúságot tevő
marosvásárhelyi római katolikus if-
júság jelképe legyen. 
Döntsük le a korlátainkat – 
pályázat indul 

Dr. Tamási Zsolt igazgató ünnepi
beszédében elmondta, „az idei tan-
évre is kérik Szent Imre herceg köz-
benjárását”. „Iskolánk védőszentje,
Szent Imre segített másokon, hoz-
zájárulva ahhoz, hogy különböző
korlátaikat ledöntsék, és teljes em-
berekké váljanak”. Az igazgató
hangsúlyozta, ebben a tanévben
indul az iskola első Erasmus+ pá-
lyázata, melynek címe Döntsük le a
korlátainkat, „Derribando muros”.
A pályázatban együttműködhetnek
a spanyol, litván és magyar oktatási
intézményekkel. „Bízzál a másik
emberben! Hidd el, hogy a jót
akarja!” – hangzott el az idei tanév
lelki mottója, ami a katolikus lí-
ceum patrónusától, Szent Imrétől
származik. A jelige rálátást ad arra,
hogy mennyire fontos az embertár-
sainkba vetett bizalom, hogy meg-
tapasztalhassuk azt, ami a legjobb
számunkra. A szentmise a himnusz
eléneklésével zárult. 

Szabó Blanka 

Ünnepelt a marosvásárhelyi katolikus líceum 
Bizalommal a Szent Imre-búcsún – megáldották a restaurált zászlót 
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Gyenge kezdés a futsalosoknál

Két vereséggel és egy döntetlennel zárta az új bajnoki
idény nyitányának számító gyergyószárhegyi tornát a Ma-
rosvásárhelyi CSM 2. ligás teremlabdarúgó-csapata. Önma-
gában ez kevésnek tűnik, azonban tekintve a jelenlegi
helyzetet, amikor a csapat túlélése és a hosszabb távú épít-
kezés a cél, a két, viszonylag szoros vereség bizakodásra ad
okot a jövőre nézve.

A marosvásárhelyi együttes a Korondi Junior ellen 2-2-es
döntetlennel kezdett (gólszerzők: Nagy Norbert és Puia),
majd két azonos arányú, 2-4-es vereséget szenvedett előbb
a házigazda Gyergyószentmiklósi Intertől (gólszerzők: Nagy
Norbert és Șuteu), valamint a csoport favoritjának számító,
több tapasztalt teremlabdarúgót felvonultató Gyergyóremetei
Kereszthegytől (gólszerzők: Nagy Tamás és Nicola).

A teljesítményen meglátszott, hogy a csapatnak csak kevés
lehetősége volt teremben edzeni, ugyanakkor nagyon hiány-
zott az alaprotációból az a két játékos (Ludușan és Márton),
akiknek pozitív lett a koronavírustesztjük a torna előtt, ezért
nem tarthattak a többiekkel – mondta el Kacsó Endre tech-
nikai igazgató. Hozzátette: úgy értékeli, hogy a kizárólag
helybéli fiatal játékosokból álló csapata a legképzettebb tak-
tikailag a csoportot alkotó négy együttes közül, de az edzések
hiánya miatt az állóképesség nincs a rendes körülmények kö-
zött elvárható szinten, továbbá a tapasztalat hiánya is meg-
mutatkozott.

Az idén egy olyan játékosmag kialakítása a cél, amellyel
jövőre feljutást célzó keretet lehessen összeállítani – tette
hozzá, bízva abban, hogy az új városvezetéssel anyagilag és
szervezési szempontból is rendbe jön a klub. Sok új fiatal te-
hetséget várnak még a keretbe, és kizárólag helyiekre ala-
pozva is lehet majd élvonalbeli csapatot kialakítani, kevés
pénzből is – vélte.

A teremlabdarúgó 2. liga Közép csoportja a korondi tor-
nával folytatódik, amelyet november 20–22. között rendez-
nek.

Lehet, hogy Szoboszlai Dominik 
az Izland elleni meccset is kihagyja

Újabb pozitív koronavírustesztek születtek a Red Bull
Salzburg labdarúgócsapatánál, így veszélybe került Szo-
boszlai Dominik szereplése az Izland elleni csütörtöki Eu-
rópa-bajnoki pótselejtezőn.

A salzburgi klub hivatalos honlapján jelezte, hogy hat
futballista fertőzött, a csapat karanténba került, és egyelőre
egyetlen játékos sem utazhat el a válogatottba.

A honlap beszámolója szerint a
Bécsi Rapid elleni vasárnapi ranga-
dót megelőzően, a pénteken elvég-
zett tesztek mindegyike negatív lett,
azonban az 1-1-re végződött össze-
csapás után levett minták közül már
fél tucat pozitív eredményt hozott.
Az érintett futballistákat nem nevez-
ték meg, tüneteik nincsenek.

Azok a játékosok, akiknek nega-
tív lett a tesztjük, csak az otthonuk,
az edzőközpont és a mérkőzések
helyszínei között mozoghatnak.

A csapat tagjain hétfőn újabb
teszteket végeznek el, és ha a jár-
ványügyi hatóság a negatív ered-
ményt követően hozzájárul,
változhat a helyzet az együttesnél.

A 20 esztendős Szoboszlainak, a
válogatott kulcsjátékosának, szintén
karantén miatt kellett kihagynia a
magyar együttes októberi mérkőzé-
seit, köztük a Bulgária otthonában
rendezett Eb-selejtezőt, amelyet
Marco Rossi együttese 3-1-re meg-
nyert.

Vasárnap derült ki, hogy Kleinheisler László nem csat-
lakozik a kerethez, mert az Eszéki NK középpályásának ka-
ranténba kellett vonulnia.

A magyar csapat csütörtökön fogadja Izlandot az Eb-
részvételért, majd a Nemzetek Ligájában Szerbia és Török-
ország ellen játszik a Puskás Arénában három, illetve hat
nappal később.

A listavezető Ferencváros magabiztosan, 3-0-ra legyőzte a vendég Mezőköves-
det a magyar labdarúgó NB I 10. fordulójának vasárnapi játéknapján, így továbbra
is veretlen a bajnoki idényben. Az éllovas még csak nyolc mérkőzést játszott,
mégis három ponttal megelőzi a Paksi FC-t, amely már tíz találkozón van túl. A
címvédő pályaválasztóként 58 találkozó óta nem talált legyőzőre, ebben az idő-
szakban a 47. győzelmét aratta. A sereghajtó Mezőkövesd az egymást követő ha-
todik fordulóban maradt nyeretlen, ezeken ötödször szenvedett vereséget.

Eredmények:
* NB I, 10. forduló: Zalaegerszeg – Kisvárda 1-2, Ferencváros – Mezőkövesd

3-0. Az élcsoport: 1. Ferencváros 20 pont/8 mérkőzés, 2. Paks 17/10, 3. Kisvárda
16/9.

* NB II, 16. forduló: Gyirmót – Nyíregyháza 0-1, Kaposvár – Debreceni EAC
2-1, Ajka – Pécs 0-3, Vasas – Soroksár 3-1, Szeged – Dorog 1-1, Szombathely –
Szentlőrinc 4-0, Szolnok –Győr 2-1, Siófok – Kazincbarcika 3-0, Budaörs –Csák-
vár 3-1, Debreceni VSC – Békéscsaba 3-0 (játék nélkül). Az élcsoport: 1. DVSC
37 pont/16 mérkőzés, 2. Budaörs 33/15, 3. Pécs 29/16.

* 1. liga, 10. forduló: FC Argeș Pitești – Kolozsvári CFR 0-2, Konstancai Vii-
torul – Bukaresti Dinamo 2-1. Az élcsoport: 1. FCSB 24 pont, 2. CSU Craiova 24,
3. CFR 21.

Egyetlen játszmában tudták tartani a lépést
Az első játszmában egyenlő ellenfele volt a

Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplab-
dacsapata a bajnokesélyes Bukaresti Dinamónak
a második bajnoki torna keretében játszott mér-
kőzésen. A találkozón azonban végül az esélye-
sebb, tapasztaltabb vendégcsapat akarata érvé-
nyesült.

Az esélytelen bátorságával játszott az első
szettben a megyeszékhelyi együttes, és négypon-
tos hátrányt ledolgozva, egészen 20-20-ig fej fej
mellett haladt a bajnokesélyes fővárosi riválisa
elleni mérkőzésen. Nem követett el ebben a
játszmában buta hibákat a CSU Medicina, jól
működött a sánc, és a támadások sok fejtörést
okoztak a Dinamo védelmének. Ahogy azonban
a röplabdában szinte minden alkalommal lenni
szokott, általában a játszma hajrájában, a döntő
labdamenetek során mutatkozik meg, hogy me-
lyik a jobb csapat, és ez ezúttal sem történt más-
ként.

Az első szett elveszítése lélektanilag meg-
tette a hatását, a folytatásban egyre jobban el-
szontyolodtak a házigazda játékosok, és a Di-
namo szinte erőfeszítés nélkül nyerte a
következő két szettet, különösen, hogy megje-
lentek a Medicina játékában a ki nem kényszerí-
tett hibák is.

A meccs legnagyobb negatívuma azonban,
hogy a harmadik játékrészben a Jovanović he-
lyére beküldött, és egyre jobban lendületbe jövő
Axinte bokasérülés miatt kénytelen volt ismét el-
hagyni a pályát, és a csapatok meccs utáni üd-
vözlésén is csak kollégái ölében lehetett jelen.
Mint megtudtuk, a montenegrói U17-es Európa-
bajnokságon szerzett sérülését azóta sem heverte

teljesen ki, és nagy fejtörést okozhat, ha hosz-
szabb időre csak egy emelővel marad az alaku-
lat.

„Elértük, amit célként kitűztünk ezen a tornán
– mondta Predrag Zucović edző –: nyertünk Vo-
luntari ellen, a Dinamóval pedig egyelőre nem
tudjuk felvenni semmilyen szempontból a ver-
senyt.” A szakvezető abban is pozitívumot ész-
lelt, hogy a Voluntari elleni meccset csak öt
játszmában tudták megnyerni, hiszen 1:2-ről for-
dított a csapat, nem omlott össze. Ugyanakkor
nagyon hiányolta, hogy még nem érkezett meg
Gerçek és Szimonija, akiket a bajnokság előtt
tudtak leigazolni, ám mert a járvány következté-
ben a nagykövetségek sem a megszokott módon
dolgoznak, elhúzódott az úti okmányok beszer-
zése. Ha a következő tornán már itt lesznek, az
lehetőséget biztosít a mérkőzés közbeni taktikai
változtatásokra is – mondta.

Az A1 osztályos női röplabda-bajnokság két
hét szünet után folytatódik, a harmadik tornát no-
vember 20-22-én rendezik. A CSU Medicina
Pitești-re utazik, ahol előbb a házigazda FC
Argeșsel, majd a bajnoki címvédő Balázsfalvi
Alba Volei-jel mérkőzik. Persze, csak ha a jár-
vány közbe nem szól, és minden csapat meg tud
jelenni.

Eredményjelző
Teremlabdarúgó 2. liga, Közép csoport, az első torna
eredményei (Gyergyószárhegy): Gyergyóremetei Kereszt-
hegy – Gyergyószentmiklósi Inter 9-1, Marosvásárhelyi
CSM – Korondi Junior 2-2, Gyergyószentmiklósi Inter –
Marosvásárhelyi CSM 4-2, Gyergyóremetei Kereszthegy
– Korondi Junior 10-5, Gyergyószentmiklósi Inter – Ko-
rondi Junior 5-4, Gyergyóremetei Kereszthegy – Maros-
vásárhelyi CSM 4-2.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Bukaresti Dinamo 0:3
(21:25, 18:25, 15:25)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok,
nézők nélkül. 
Vezette: Andrei Savu (Kolozsvár), Cristian
Șanta (Kolozsvár). 
Ellenőr: Nicu Stoian (Craiova).
CSU Medicina: Jovanović, Ioan, Džaković,
Cvijović, Pavlović, Alsten (Axinte, Fl. Mura-
riu, Codreanu). Liberó: Witt (K. Murariu).
Dinamo: Uattaru, Guncseva, Karakaseva,
Collar, Dimitrova, Onyejekwe (Motroc, Radu,
Partnoi). Liberó: Teodoro.

Eredményjelző
A1 osztályú női röplabda-bajnokság, 2. torna,
a 3. játéknap eredményei: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Bukaresti Dinamo 0:3, CSM
Medgidia – Balázsfalvi Alba Volei 0:3.

Sepsi-játékos a román válogatottban
Huszonhárom fős játékoskeretet állított össze a román

labdarúgó-válogatott edzője a soron következő mérkőzé-
sekre: Fehéroroszország ellen barátságos, Norvégia és Ír-
ország ellen Nemzetek Ligája-találkozón lép pályára a
Mirel Rădoi irányította együttes. Az alakulatból sérülés
miatt hiányzik majd a CSU Craiova két játékosa, Mihai
Bălașa és Nicolae Bancu. Előbbit a Sepsi OSK labdarú-
gójával, Bogdan Mitreával helyettesítették, utóbbi helyett
nem hívtak meg mást a keretbe, amelynek összetétele a
következő: 

* kapusok: Ciprian Tătărușanu (AC Milan), David

Lazar (Gyurgyevói Astra), Valentin Cojocaru (Konstan-
cai Viitorul); * hátvédek: Cristian Ganea (Arisz Szalo-
niki), Valentin Cre[u (FCSB), Vasile Mogoș (Chievo Ve-
rona), Iulian Cristea (FCSB), Bogdan Zîru (Jagiello-
nia), Ionu[ Nedelcearu (AEK Athén), Alin Toșca (Gazian-
tep), Vlad Chiricheș (Sassuolo), Mario Camora (Kolozs-
vári CFR), Bogdan Mitrea (Sepsi OSK); * közép-
pályások: Răzvan Marin (Cagliari), Alexandru Maxim
(Gaziantep), Alexandru Bălu[ă (Puskás Akadémia), 
Bicfalvi Erik (FC Ural), Dan Nistor (CSU Craiova), Ale-
xandru Albu (UTA), Dennis Man (FCSB), Florin Tănase
(FCSB); * támadók: George Pușcaș (Reading), Denis 
Alibec (Kayserispor).

Bálint Zsombor

Fotó: MLSZ

A ferencvárosi Myrto Uzuni (k) gólt lő, mellette a mezőkövesdi  Jurij Nesterov (b) és Szappanos Péter
Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Ferencváros egy félidő alatt 
lerendezte a Mezőkövesdet Bálint Zsombor
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Csaknem 3,4 ezer milliárd ausztrál
dollárnyi gazdasági veszteséggel és
több mint 880 ezer munkahely el-
vesztésével kell szembenéznie
Ausztráliának, ha a következő ötven
évben nem tesz hatékony lépéseket
a klímaváltozás megfékezéséért –
állapították meg szakértők. 

A Deloitte Access Economics tanácsadó
cég jelentése szerint a kontrollálatlan ég-
hajlatváltozás éves szinten átlagosan 3 szá-
zalékkal fogja csökkenteni az ausztrál
gazdasági növekedést, és nagyjából 310
ezer munkahely elvesztését fogja eredmé-
nyezni. 

A szakértők becslései szerint Ausztrália
GDP-je 6 százalékkal fog csökkenni 2070-
re. A legnagyobb vesztes az idegenforga-
lom és a kereskedelem lehet, a számítások
szerint ez a két iparág 500 milliárd dollárt
veszíthet. A bányászat 350 milliárd, míg az
ipar 330 milliárd dollárral lesz szegényebb,
ha nem tesznek semmit a jelenlegi klíma
megőrzéséért.

A múlt hétfőn kiadott jelentés ugyanak-
kor egy alternatív forgatókönyvet is ismer-
tet, amelyben az ausztrál kormány egyebek

között elkötelezi magát a 2050-ig megva-
lósuló nettó zéró kibocsátás mellett, akár-
csak az Európai Unió és Ausztrália számos
elsődleges kereskedelmi partnere. A szak-
értők szerint amennyiben Ausztrália „a
világ többi részével karöltve 1,5 Celsius-
fokban korlátozza az átlagos globális fel-
melegedést”, az 250 ezer új munkahelyet
és 680 milliárd dolláros gazdasági növeke-
dést jelenthetne számára. Az ausztrál kor-
mány ígéretet tett rá, hogy a következő tíz
évben a 2005-ös szinthez képest 26-28 szá-
zalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok
kibocsátását, ám itt az ideje egy hosszabb
távú cél meghatározásának.

A 2019–2020-ben tomboló bozóttüzek
egymagukban 10 milliárd dolláros kárt
okoztak. A gazdaság klímacéloknak meg-
felelő átalakítása 2050-ig összesen 67 mil-
liárd dollárba kerülne, ez elhanyagolható
összeg a 3,4 milliárd dolláros előre látható
veszteséghez képest – jegyzik meg a jelen-
tés írói. Az eddig véltnél csaknem három-
szor annyi, mintegy hárommilliárd állatot
érintettek a 2019–2020-as pusztító ausztrál
erdőtüzek a Természetvédelmi Világszer-
vezet (WWF) legújabb becslései szerint. A
legsúlyosabban a hüllők érintettek (csak-
nem két és fél milliárd), de körülbelül 143
millió emlős, 180 millió madár és 51 millió

béka is a lángok áldozatául esett. A krízis
csúcspontján, januárban a kutatók úgy be-
csülték, hogy 1,25 milliárd állat pusztult el
csak Új-Dél-Wales és Viktória államban.
Az új becslések azonban már nagyobb te-
rületet vesznek számításba, szeptember és
február között összesen mintegy 11,46 mil-
lió hektárt perzseltek fel a lángok. „Már ja-
nuárban is szinte elképzelhetetlen volt a 1,2
milliárd elpusztult és elűzött állat. Ez az új
eredmény a legrosszabb várakozásainkat is
felülmúlja” – mondta Arnulf Köhncke, a
WWF Németország fajmegőrzési szakér-
tője.

Dermot O’Gorman, a WWF Ausztrália
igazgatója „az újkor történetében az állat-
és növényvilág egyik legnagyobb kataszt-
rófájának” nevezte a történteket. Azok az
állatok is elpusztulhatnak még a következ-
ményektől, amelyek egyébként megmene-
kültek a lángok elől, hiszen eltűnt az
élőhelyük, a táplálékforrásaik, fészkelőhe-
lyeik és búvóhelyeik.

„Az ausztráliai rekordtüzek normalitássá
válhatnak, és csak ízelítői lehetnek annak,
mi vár ránk, ha nem sikerül a globális hő-
mérséklet emelkedését 1,5 Celsius-fok
alatt tartani” – figyelmeztetett a veszélyre
Köhncke. A jelentésen a WWF Ausztrália
megbízásából különböző egyetemek és a

BirdLife Australia állat-
védő szervezet tíz tudósa
dolgozott. 2019 augusz-
tusa és 2020 márciusa
között az erdőtüzek
nyolc ausztrál államban
és régióban mintegy 12
millió hektárnyi területet
pusztítottak el, legalább
33 személy életét vesz-
tette. Februárban a ható-
ságok 113 olyan állatfajt
azonosítottak, amelynek
sürgős segítségre van
szüksége az erdőtüzek
miatt. A listán szereplő
szinte összes faj elveszí-
tette élőhelye legalább 30
százalékát a mérsékelt
övi erdőkben és füves te-
rületeken Ausztrália déli
és keleti részén.

Forrás: euronews,
dpd, MTI

A klímaváltozás okán sokat veszíthet Ausztrália 
Hárommilliárd állat pusztulhatott el

vagy kellett menekülnie a bozóttüzek miatt 

A kapott eredmények azt mutatják, hogy
az autonómia (itt: az alacsonyabb kollektiviz-
mus) és a társadalmi hatalom koncentrációja
voltak a legmegfelelőbb pszichokulturális
előrejelzői a csökkent mobilitásnak a szük-
ségállapot idején. A pszichokulturális predik-
tor változókat a mobilitással kapcsolatos
kritériumváltozók előtt mérték. Ehhez hozzá-
adódik a pszichokulturális változóknak az
egyéni pszichológia formatív elemeként tör-
ténő konceptualizálása, ami oksági összefüg-
gésre utalhat, de anélkül, hogy véglegesen
kiiktatná az esetleges korrelációs kapcsola-
tot.

Pszichológiai szempontból (Hofstede hol-
land pszichológus modellje szerint) az auto-
nómia alatt azt értjük, hogy a csoportok
elsősorban egyéni érdekeket szolgálnak, és
közös értékek mentén szerveződnek, még
olyan egyének között is, akik között nincs ko-
rábbi kapcsolat (a legtöbb nyugati országnak
ilyen profilja van); alternatívája a kollektiviz-
mus, ahol a csoport érdekei fontosabbak, mint
az egyén érdekei, és a csoportok a családi
kapcsolatok általánosabb logikája szerint ala-

kulnak ki (pl. család/ismerősök/barátok); Ro-
mániának a kollektivizmus terén az egyik
legreprezentatívabb pontszáma van az Euró-
pai Unióban. A társadalmi hatalom koncent-
rációja azt fedi, hogy kevesen vezetnek
sokakat, és a pszichoszociális távolság nagy
a vezetők és a vezetettek között; e téren is
Románia az egyik legmagasabb pontszámú
az Európai Unióban; alternatívája a társa-
dalmi hatalom megoszlása az egyének között
a különböző területeken, akik kölcsönösen
kontrollálják egymást, hogy megakadályoz-
zák a hatalom koncentrációját és az autorite-
rizmust (a nyugati országok többsége ilyen
profillal rendelkezik).

„Ezek a gyakorlatiasan és árnyaltan el-
gondolt eredmények következményekkel jár-
hatnak a járványhoz kapcsolódó országos és
helyi szabályozásokra. Például, ahol sem az
autonómia szintje, sem a társadalmi hatalom
koncentrációja nem túl magas, a társadalmi
mobilitás csökkentésére vonatkozó szabályok
alkalmazásához a megye pszichokulturális
profiljához igazított stratégiákat kell kidol-
gozni (pl. 1. a szabályok végrehajtásának szi-

gorúbb ellenőrzése, 2. a szabályok végrehaj-
tásának pszichológiai megfogalmazása
[ha/akkor], 3. a veszély tudatosítására irá-
nyuló és a követendő szabályokat ismertető
tájékoztatók, általános szinten, de a kiszol-
gáltatott csoportokhoz alkalmazva is stb.)” –
fogalmazta meg dr. Daniel David egyetemi
tanár, a projekt koordinátora.

A Hofstede et al. (2010) javaslatait figye-
lembe véve a fehér területeken nem volt meg-
felelő nagyságú minta. A hozzáértő becslés
szerint a pontszámok hasonlóak a szomszé-
dos megyékéhez.

A sötétebb szürke területeken két pszicho-

kulturális jellemző magas koncentrációjú az
átlagos értékekhez viszonyítva: a társadalmi
hatalom koncentrációja és az autonómia
(forró pontok); Románia esetében az autonó-
mia alacsonyabb pontszámot mutat, mint a
kollektivizmus. A legsötétebb színű területek
a kollektivizmus (hideg foltok) magas kon-
centrációját jelzik. A szürke területek na-
gyobb differenciálódás nélküli területek
(közepes).

További információk a projektről:
http://ropsy.granturi.ubbcluj.ro/wp-con-

tent/uploads/2020/10/Profilul-psihocultural-
in-pandemie-2020.pdf 

Pszichokulturális profil a társadalmi mobilitásban a világjárvány alatt
A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) dr. Daniel David egye-
temi tanár által vezetett kutatócsoportja elemezte a pszichokulturális válto-
zók és a közösségi mobilitás közötti kapcsolatot a szükségállapot alatt.
A tanulmány a PCCF/UEFISCDI projekt kiterjesztése a Covid–19-járvány kö-
rülményeire (http://ropsy.granturi.ubbcluj.ro); a projekt az ország pszicho-
kulturális profiljának részletesebb elemzését célozza pszichológiai
térképeken keresztül az ország területeinek szintjén (földrajzilag/közigaz-
gatási-területi szinten meghatározott és/vagy pszichológiai vonatkozások-
ban), hogy aztán kapcsolatba hozza azokat a gazdasági
egyenlőtlenségekkel/polarizációkkal (pl. GINI-index) és egyéb PESH-muta-
tókkal (Political/Economic/Social/Health). 

István, a király –
székelyföldi

nagyprodukció
Szereplőválogatás – 

második kör
Lezajlott az István, a király székelyföldi
nagyprodukció szereplőválogatása. Mivel
a határidő lejárta után is hatalmas volt az
érdeklődés, és hogy minél több erdélyi és
székelyföldi személynek megadják a lehe-
tőséget a bizonyításra, a produkció alko-
tóstábja úgy döntött, kiír egy második
körös szereplőválogatást is. Ha valaki le-
maradt az első körről vagy későn értesült
róla, újra itt a lehetőség!

A beküldött videók általi szereplőválogatás no-
vember 6-án, pénteken zajlott. A zsűri megállapí-
tása szerint a női szerepek voltak népszerűbbek,
például Réka szerepére rengeteg jelentkező volt.
A zsűri ugyanakkor kiemelte, hogy azon jelentke-
zők közül, akik eddig küldtek be videókat, vannak
továbbjutók, velük már elkezdenek dolgozni az
énektanárok, majd a koreográfusok. 

Néhány változás és megkötés a második fordu-
lóbeli jelentkezést illetően:

A versenyzők a kiválasztott szerepre a megha-
tározott dalt vagy dalokat kell előadják, a szerve-
zők által elküldött, jól hallható zenei alapra. A
jelentkezőknek előzetesen regisztrálniuk kell a
kultura.ro honlapról elérhető űrlapon, ezt követően
visszajelzést kapnak jelentkezésük elfogadásáról. 

Az űrlap kitöltésének határideje: 2020. novem-
ber 15., vasárnap éjfél. 

A videó beküldésének határideje: 2020. novem-
ber 22., vasárnap éjfél.

Jelentkezés és információ: kultura.ro/istvanaki-
raly.szekelyfold@gmail.com

Mózes Edith

Forrás: Wikipédia

Kollektivizmus/Autonómia (Individualizmus)

Forrás: Facebook
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ 18 ár terület víkendházzal
Marosvásárhelyen. Tel. 0744-590-617.
(9530)

LAKÁS

KIADÓ olcsó 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. (9441-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (22339-I)

VÁLLALOK minőségi építkezési
munkát, fali- és padlócsempe-lerakást,
külső-belső szigetelést, ház kulcsrakész
befejezését. Tel. 0752-317-466. (9513)

BÁRMILYEN típusú  tetőfedést
vállalunk, külső-belső munkálatokat 10%
kedvezménnyel. Tel. 0735-288-473.
(9518)

HÁZAK felújítását, ácsmunkát,
tetőfedést bármilyen cseréppel, kisebb
javítást, szigetelést, meszelést vállalunk.
Tel. 0740-511-618. (9519)

FELÚJÍTUNK régi házakat, kicserélünk
régi cserepet, festünk, vakolunk, parkett
és padlócsempe lerakását vállaljuk. Tel.
0757-507-344. (9545)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-
ből, fémcserépből és kisebb sürgős
javítást. Tel. 0758-585-281. (9553-I)

FESTÉST, vakolást, csempézést,
gipszkartonszerelést, parkettázást stb.
vállalok. Tel. 0771-393-848, 0749-564-
921. (9496)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. 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, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
DR.INCZESÁNDORBELGYÓGYÁSZFŐORVOS betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vla-
dimirescu u. 21/A szám alatti rendelőben. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (9433-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(22341-I)
ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel. 0747-634-747. (9571-I)
REKLÁMMŰHELYMUNKATÁRSAT keres. Elvárás: számítógép-kezelési ismeret. Emellett betanítunk
fóliázást, szitanyomást. Tel. 0745-152-554, e-mail-cím: printall@mures.rdsmail.ro (22351-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk TANYÁRA, teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (22352-I)
ATORDAICÉG alkalmaz TÖLTŐNŐT hentesáru készítéséhez. Tel. 0744-644-026. (22352-I)
ATORDAICÉGalkalmaz üzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (22352-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Szünetelavízszolgáltatás
Marosvásárhelyen

Az AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat,
hogy a hálózaton végzendő beütemezett  bővítési-fel-

újítási munkálatok miatt november 10-én 8–15 óra között (hozzávető-
leges időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás

Marosvásárhelyen, a Hídvég utca 75–111.  és 84–122.
számok között, valamint Marosszentkirályon. 

Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alapjából
társfinanszírozott, Az ivóvíz- és szennyvíz-infrastruktúra kibővítése és
felújítása Maros megyében című projekt részét képező, a marosvásár-
helyi ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat, szivattyúállomások, ve-
zetékek felújítására és kibővítésére vonatkozó kivitelezési szerződésbe
vannak foglalva.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével
a rendszerben,  a vezetében való lerakódás miatt, a víz elszíneződhet,
a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Köszönjük
a megértésüket. 

AmarosvásárhelyiAquaservRt.

Szijjártó: egymillió favipiravir tabletta érkezett
Kínából

Újabb favipiravir-szállít-
mány, egymillió tabletta ér-
kezett Kínából – mondta a
magyar külgazdasági és kül-
ügyminiszter a Facebook-ol-
dalán hétfőn közzétett
videóban.

Szijjártó Péter közölte: folyama-
tosan tárgyalnak a külföldi partne-
rekkel a világjárvány elleni
védekezésről, nemcsak az oltó-
anyag-beszerzésről, hanem a bete-

gek eredményesebb kezelését se-
gítő gyógyszerekről is. Ennek kö-
szönhetően vasárnap éjjel újabb
egymillió favipiravir tabletta érke-
zett Kínából. Ez az a gyógyszer,
amely a már tünettel rendelkező be-
tegeknek megfelelő ütemben ada-
golva jó eséllyel megelőzheti a
tünetek súlyosbodását – magya-
rázta a miniszter. Hozzátette, hogy
több gyártóval is tárgyalnak to-
vábbi beszerzésekről, a hét végén

Japánból érkezik egy újabb egymil-
liós szállítmány, és ahogy megszü-
letnek a további megállapodások,
azokról is azonnal tájékoztatnak.

Szijjártó Péter – aki maga is ko-
ronavírusos – a videóban el-
mondta, hogy hetedik napja van
karanténban, „a tünetek egyelőre
nem engednek”, úgy érzi magát,
mint egy influenzabeteg, de reméli,
hogy ennél rosszabb már nem lesz
az állapota. (MTI)

Hatásos lehet a Pfizer
és a Biontech kísérleti oltóanyaga 

Kilencven százalékban hatá-
sos lehet az amerikai Pfizer
és a német Biontech gyógy-
szergyártó által kifejlesztett
kísérleti oltóanyag az új tí-
pusú koronavírus ellen – je-
lentette be a két cég hétfőn.

Kiemelték: tovább folytatják a
munkát, és azzal számolnak, hogy
november harmadik hetében lesz
elég adatuk ahhoz, hogy kiváltsák
az amerikai szakhatóság (Food and
Drug Administration – FDA) rend-
kívüli engedélyét az oltás forga-
lomba hozatalához (Emergency
Use Authorization – EUA).

Mint írták, idén nagyjából öt-
venmillió, jövőre 1,3 milliárd ada-
got tudnak gyártani a BNT162b2
elnevezésű oltóanyagból. 

A klinikai kísérletek utolsó, har-
madik fázisa július 27-én kezdő-
dött. Az oltás mindkét dózisát a
fejlesztési program 38.955 résztve-
vője kapta meg.

Az adatok egy külső, független
testület (Data Monitoring Commit-
tee – DMC) előzetes elemzése

alapján azt mutatják, hogy az oltás
a beadás utáni 28. naptól védettsé-
get biztosít az új típusú koronaví-
rus (SARS-Cov-2) által okozott
betegségtől (Covid-19).

Ez az eredmény „az innováció, a
tudomány és az egész világra kiter-
jedő együttműködés győzelme” –
idézték a közleményben Ugur Sa-
hint, a Biontech társalapító-vezér-
igazgatóját. 

A Németországba Törökország-
ból bevándorolt szakember rámu-
tatott, hogy a DMC előzetes
elemzése éppen a járvány második
hullámának közepette készült el.
Ez még inkább kiemeli annak je-
lentőségét, hogy a fejlesztés a vi-
lágjárványból a „normalitásba”
visszavezető utak egyikét jelentheti
– fogalmazott.

Az eredetileg daganatos beteg-
ségek gyógyítására szakosodott
mainzi Biontech és a New York-i
központú Pfizer Lightspeed (Fény-
sebesség) nevű fejlesztési prog-
ramja a világjárvány első heteiben
kezdődött.

A vakcinákért felelős német szö-

vetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich
intézet (Paul Ehrlich Institut, Bun-
desinstitut für Impfstoffe und bio-
medizinische Arzneimittel – PEI)
áprilisban adta meg az engedélyt az
oltóanyag emberi tesztelésére. Az
Egyesült Államokban májusban
kezdődtek a klinikai tesztek.

Peter Liese európai parlamenti
(EP-) képviselő arról számolt be,
hogy az Európai Bizottság szerző-
dést készül aláírni több millió adag
beszerzéséről az új oltóanyagból.

A tagországok nevében tárgyaló
brüsszeli testület szeptemberben
közölte, hogy lezárták a tájékozódó
megbeszéléseket a két gyártóval
mintegy 200 millió adag vakcina
lehetséges megvásárlásáról, meg-
állapodást azonban eddig nem je-
lentettek be.

„Információim szerint a vonat-
kozó szerződés aláírás előtt áll” –
írta Liese.

Az EU korábban hasonló meg-
állapodásokat kötött a francia Sa-
nofi, a brit-svéd AstraZeneca és az
amerikai Johnson & Johnson
gyógyszergyártókkal is. (MTI)

Izraelben a koronavírus-fertőzést gyorsan
kimutató repülőtéri laboratóriumot adtak át
A SARS-Cov-2 koronavírussal
fertőzötteket gyorsan kiszűrő
laboratóriumot adtak át a tel-
avivi Ben Gurion repülőtéren,
Izraelben.

A Ben Gurion repülőtéren hétfő
délelőtt felavatták a külföldre repü-
lés előtti, valamint az Izraelbe tör-
ténő belépés előtti vizsgálatokat
szolgáló laboratóriumot. Az esemé-
nyen Benjámin Netanjahu minisz-
terelnök, Miri Regev közlekedési
miniszter, Juli Edelstein egészség-
ügyi miniszter, valamint a repülőtér
vezető tisztviselői vettek részt.

„Ez lehetővé teszi számunkra,
hogy visszatérjünk a gyorsabb és
hatékonyabb repülési szokásokhoz.
Határozottan lenyűgöz az itt tett
nagy erőfeszítés, és tegyenek még
többet, mert Izraelt vissza szeret-
nénk kapcsolni a világhoz” –
mondta Netanjahu a 3. terminálon
található létesítménynél. „Általános
koronavírus-helyzetünk a világhoz
képest jó, de még többet akarunk.
Minden szabályt be kell tartanunk,
és mindig maszkot kell viselnünk”
– tette hozzá az izraeli kormányfő.

A közeli napokban, az egészség-
ügyi minisztérium működési enge-
délyének átvétele után, a reptéri
gyorsteszt 135 sékelbe, az utazás
előtti napokban végzett korai ellen-
őrzés pedig 45 sékelbe fog kerülni.
A laboratórium üzembe helyezése
után a Ben Gurion repülőtér csatla-
kozik a világ többi olyan repülőté-

réhez, ahol koronavírustesztelő-
helyet létesítettek.

Az utóbbi napokban rosszabbo-
dott a járványügyi helyzet, és a 12-
es kereskedelmi TV vasárnap esti
híradója szerint a fertőzés növeke-
dési mutatója az egyes érték köze-
lébe emelkedett, vagyis minden
fertőzött átadja a vírust egy újabb
embernek. Ha ez az érték egy alatt
van, vagyis kevesebb, mint egy em-
bert fertőz meg, akkor a járvány
visszaszorulóban, ha egy fölé kerül,
akkor viszont növekedőben van.

A romló helyzetre utalva a mi-
niszterelnök bejelentette, hogy ve-
szélybe került a szeptember
közepén kezdődött országos zárlat
megnyitásának következő, harma-
dik lépése. Ebben a harmadik sza-
kaszban újra iskolába járhatnának a
középiskolák két utolsó évének di-
ákjai, és megnyílhatnának a bevásár-
lóközpontok, miután az utcára nyíló
üzletek már a második szakaszban,
vasárnap kinyithatták kapuikat szá-
mos korlátozás betartásával.

A mintegy kilencmilliós Izraelben
eddig 319.515-en fertőződtek meg
igazoltan a koronavírussal. Jelenleg
8219 aktív fertőzöttet tart nyilván az
egészségügyi minisztérium honlapja.
A SARS-CoV-2 vírus okozta beteg-
ségben február óta 2.674-en haltak
meg Izraelben, jelenleg 591 koronaví-
rusos beteget ápolnak a kórházakban
országszerte, közülük 337-en súlyos
állapotban vannak, és 144 embert lé-
legeztetőgépre kellett tenni. (MTI)



VÁLLALOK festést, padlócsempe-,
parkettlerakást, építkezési munkát.
Tel. 0741-352-972. (9570-I)

ÉPÍTKEZÉSI KFT. munkatársakat al-
kalmaz, nyugdíjast is. Tel. 0742-557-
214. (22349-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, cserépforgatást,
külső és belső munkálatokat, javítást,
kerítés- és kapukészítést, bontást is.
Tel. 0770-621-920. (9571-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Ne emlékezz rám búsan,
család, rokon, barát, add meg
a könnyet, de élj és szeress
tovább. Addig vagyok, míg
élek szívetekben, bennetek,
ember voltam mindig, ezért
szeressetek!”
Szeretettel, de megtört szívvel
emlékezzünk a drága édes-
anyára, anyósra, SZÉKELY
MÁRIÁRA szül. Peres
halálának első évfordulóján.
Emléked örökké él, drága
Nanóka! (9371-I)

Fájó szívvel emlékezünk Édes-
anyánkra, VITUS KÁROLYNÉ-
RA született KÖRTESSI ANNA
halálának huszadik évfor-
dulóján. Nyugodjon békében!
Fiai és családjuk. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték 

ASZTALOS ENIKŐ 
magyartanárnőt

és néprajzkutatót, 
hogy 81 éves korában elhunyt.
Temetése 2020. november 9-én,
hétfőn 14 órakor volt a marosvá-
sárhelyi református temetőben.
Pihenése legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Búcsúznak tőle testvérei: Alpár,

Bulcsú és azok gyermekei,
Kinga, Bulcsú, Viola, Hajnalka,

Alpár, Bíborka, valamint
Ádámka, Teodor és Johanna.

Nyugodjon békében! (-I)

Szívünk mély fájdalmával, meg-
rendülten tudatjuk, hogy a drága
jó férj, édesapa, nagyapa, após,
vő, testvér, nagybácsi, rokon és
jó szomszéd, a marosszentgyör-
gyi 
PANŢI SÁNDOR (ALEXANDRU)

életének 61., boldog házasságá-
nak 36. évében rövid szenvedés
után hirtelen eltávozott az örök
hazába. Utolsó útjára november
10-én, kedden 12 órakor kísérjük
a marosszentgyörgyi római kato-
likus temetőbe. 

Soha el nem múló szeretettel:
bánatos felesége, Erzsike,

fia, Sanyika és családja,
leánya, Szibil.

A boldog feltámadás
reményében búcsúzunk. (9562-I)

„Szívetekből tudom, hogy hiány-
zom, szeressétek egymást, ösz-
szetartsatok, hisz a lelketekben
én is veletek vagyok.”
Fájdalommal búcsúzik 

PANŢI ALEXANDRUTÓL 
testvére, keresztlánya és unoka-
öccse. 
Pihenésed legyen csendes, em-
léked áldott! Nyugodj békében!
(9566-I)

Fájdalommal búcsúzunk szere-
tett sógorunktól, a marosszent-
györgyi 

PANŢI SÁNDORTÓL. 
Hirtelen távoztál, hiányod óriási
űrt hagyott szívünkben. Nyugal-
mad legyen békés és csendes! 
Sógornőd, Ági, sógorod, Lajcsi,

valamint Pálma családjával
és Zalán. (9565-I)

Soha el nem múló fájdalommal,
de az örök élet reménységével
búcsúzom drága feleségemtől, 

PÉTERFI ZSUZSÁTÓL 
szül. Székely. 

A temetési szertartás november
10-én, kedden 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református sír-
kertben. Emlékét szívembe
zárom. 

Szerető férje, Sándor. (9567-I)

Fájó szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva kísérjük utolsó út-
jára 

PÉTERFI ZSUZSÁT 
szül. Székely 

aki 2020. november 8-án hazatért
az Örökkévalóhoz.

Emlékét őrzik lányai: Enikő és
Andrea családjukkal. (9567-I)

Fájó szívvel búcsúzom drága hú-
gomtól, 

PÉTERFI ZSUZSÁTÓL. 
Isten nyugtassa békében! 

Nővére, Ilona. (9558-I)

Szomorú szívvel búcsúzom 
PÉTERFI ZSUZSA 

keresztanyámtól. Nyugodjon bé-
kében! 

Pisti és családja. (9559-I)

Szomorú szívvel, az elmaradt
búcsú fájdalmával, a mennyei ta-
lálkozás biztosságában emléke-
zem szeretett, jóságos
testvéremre, a septéri születésű 

PÉTERFI ZSUZSÁRA 
aki születése évfordulóján, 73
éves korában, 2020. november 8-
án reggel 4 órakor visszaadta lel-
két Teremtő Urának. 

Székely József. (9563-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel, de Isten akaratát elfo-
gadva tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, testvér,
após, apatárs, rokon és barát, 

BERNÁD LÁSZLÓ MIHÁLY 
november 9-én, 74. életévében
tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Drága halottunk temetésére
2020. november 11-én, szerdán
13 órakor a meggyesfalvi temető-
ben kerül sor.

Búcsúznak tőle: szerető
felesége, Jutka, fia, Laci, lánya,

Jutka, menye, Réka, veje, István
és unokái: Detti, Robi, Melinda

és Attila. 
Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (9585-I) 

Soha el nem múló fájdalommal
búcsúzom drága öcsémtől, 

BERNÁD LACITÓL. 
A szívemben mindig élni fogsz.
Nyugodj békében! 

Szerető bátyád, Jóska. (9578-I)

Fájó szívvel búcsúzom drága só-
goromtól, 

BERNÁD LACITÓL 
aki fantasztikus ember volt, min-
dene volt a családja, sokat segí-
tett rajtuk, sőt még rajtunk is.
Nagyon jó testvérek voltak.
Örökre szívünkben őrizzük emlé-
kedet. Nyugodj békében, drága
LACI! 

Sógornőd, Ildikó. (9578-I)

Mély fájdalommal búcsúzom
drága nagybátyámtól, 

LACI bácsitól. 
Emléked a szívemben örökké
élni fog.

Unokahúgod, Emese
és családja Budapestről.

(9578-I)

Isten nyugtasson békében,
drága LACI bácsi! 

Emlékedet kegyelettel megőriz-
zük mindörökre. 

Szomorú szívvel búcsúzunk: 
Ildikó, Csaba és Zoltán. (9578-I)

Szívünkben mély fájdalommal tu-
datjuk, hogy a szeretett, jó fele-
ség, édesanya, nagymama és
dédnagymama, 

BODÓ MARGIT
(Kicsi) 

szül. Máthé 
november 8-án életének 82. évé-
ben csendesen megpihent. Te-
metése november 10-én, kedden
14 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. 

A gyászoló család. (9574-I)

„Nincs már holnap, ennyi volt az
élet,
sirassatok csendben, szívetek-
ben élek.”
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, nagybácsi,
papa, rokon, barát, 

MAGYARI DÉNES 
70 éves korában, 2020. novem-
ber 8-án, rövid szenvedés után
Győrben örökre megpihent. 
Szívünkben mindig élni fog.
Földi maradványait egy későbbi
időpontban, akarata szerint, a ma-
rosszentgyörgyi református te-
metőben a szülei mellé helyezzük. 

Búcsúznak tőle: testvére, 
Zoltán és családja. 

Nyugalma legyen csendes!
(9579-I)

„Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel,/ nem örülsz már ne-
künk szerető szíveddel./ De egy
könnycsepp a szemünkben érted
él,/ egy gyertya az asztalon érted
ég.”
Összetört szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a drága gyermek,
feleség, édesanya, nagymama és
szeretett testvér, 

MARTON CSILLA 
született Szász 

2020. november 8-án, életének
57. évében hirtelen elhunyt. 
Temetése november 10-én 15
órakor lesz a jobbágyfalvi ravata-
lozóból. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Búcsúzik bánatos édesanyja,
férje, Sándor, gyermekei,

Csongi, Csilluci és családja,
testvérei, Lóránt, Levente

és családjuk. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a backamadarasi 

KACSÓ GÁBOR 
életének 78. évében hirtelen el-
hunyt. 
Temetése 2020. november 10-én,
kedden 14 órakor lesz a backa-
madarasi ravatalozóháznál. 

Emlékét őrzi bánatos felesége,
két leánya családjukkal, három

unokája és két dédunokája. 
Nyugodjon békében, Tata!

(9580-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik szerették és ismer-
ték, hogy a szeretett férj,
édesapa, drága nagytata, rokon
és városszinten ismert volt sza-
bómester, a maroshévízi szüle-
tésű

PÉTER RUDOLF ISTVÁN
életének 78. évében november 9-
én végső nyugalomra tért. Teme-
tésére november 10-én, kedden
15 órakor kerül sor a marosvá-
sárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Fájó szívvel búcsúzik tőle sze-
rető felesége, Ilona, lánya, Mó-
nika, unokája, Brigitta, valamint
veje, Doru. 
„Lelked mint fehér galamb, 
csendesen messzire szállt. 
Hiába keresünk, könnyes sze-
münk
már többé nem talál. 
De tudjuk, hogy a csillagok kö-
zött
a legfényesebb Te vagy, 
utat mutatsz, mert szívünkben
örökre itt maradsz.”
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk ked-
ves páciensünktől, ASZTALOS
ENIKŐTŐL, a kiváló pedagógustól,
néprajzkutatótól. 
Szeretteinek vigasztalódást
kívánunk.
Nyugodjon békében!
Prof. dr. Kikeli Pál és a
Procardia munkaközössége.
(65138-I)

Őszinte részvétem a kibédi
Dósa családnak az általam
nagyon tisztelt bátyám, DÓSA
DÁVID halála miatti fájdal-
mukban. Isten nyugtassa
békében!  Makkai Irma. (p.-I)

Őszinte részvétünket, együtt-
érzésünket fejezzük ki
kollégánknak, Biró Zsoltnak és
családjának ÉDESAPJA el-
vesztése miatt. Nyugodjon
békében!
Az OrtoProfil munkaközössége.
(sz.-I)

Őszinte részvétünk és együtt-
érzésünk a gyászoló családnak
KÁROLY JÓZSEF klubtagunk
elhunyta alkalmából. A
marosvásárhelyi Magányosok
Klubja. (9564-I)

A Marosvásárhely–Kövesdom-
bi Unitárius Egyházközség
vezetősége őszinte részvétét
fejezi ki a gyászoló családnak
MARTON szül. SZÁSZ CSILLA,
egyházközségünk szeretett pénz-
tárosának elhunyta alkalmával.
„A szeretet soha el nem múlik.”
(I. Kor. 13,8.)
Nyugodjon békében szeretett
testvérünk! 
A gyászoló családtagoknak
adjon a gondviselő Isten
vigasztalást, enyhületet!
(65139-I)

Mélyen megrendülve, Isten
akaratát elfogadva értesültünk
kedves, életerős szomszédunk,
PÉTERFI ZSUZSA hirtelen
bekövetkezett haláláról.
Együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak ezekben a
fájdalmas és szomorú
percekben. Őszinte részvétünk
a gyászoló családnak. A Csukás
utca 7. szám lakói. (9577-I)
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Búcsúztunk tőled, drága jó
édesanyám, GYORGYISOR MAGDA. 
Halálod 11. évfordulója van ma,
november 10-én.
Az Isten legyen veled, kísérjen a
boldogság útján, mert
megérdemled. 
Lányod, Tuci, két unokád: Istvánka
és Sziszike, négy dédunokád:
Vivike, ifj. Istvánka, Józsefke és
Ádámka.
Sohasem felejtünk el. Nyugodj
békében, Isten veled, drága jó
édesanyám! (9556-I)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon. Csak
egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.
Szomorúan emlékeztünk november
8-án TŐKÉS KLÁRÁRA, aki 80 éves
lett volna, de sajnos 26-án lesz 12
éve, hogy itthagyott bennünket.
Nyugodj békében, drága BABI
MAMI!
Szeretteid. (9581-I)
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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


