
Egy éve a helyhatósági választások
győzteseként Bodó Károly Gyula lett Nyá-
rádkarácson község új polgármestere. A
koronavírus-világjárvány terjedése
alatt vált községvezetővé, és az óvin-
tézkedések betartása mellett az első
évben rengeteg nehézséget kellett el-
hárítania a hatékony intézményvezetés
és csapatépítés érdekében. Mint fogal-
mazott, a község polgármestereként
mindent megtesz annak érdekében,

hogy a települések lakosságát egyfor-
mán szolgálja, vágyaikat a lehetőségek
függvényében teljesítse, gondjaikra kö-
zösen találjanak megoldást.

Tavaly a frissen megválasztott polgármester-
nek a megkezdett pályázatok kivitelezése mel-
lett a felelősség terhe alatt kellett döntenie egy
olyan szerződésbontásról, amelynek beláthatat-

lan következményei lehettek volna. Ugyanak-
kor egy év alatt számtalan előtanulmányt és ta-
nulmányt készítettek elő az újabb pályázatok
benyújtása érdekében utcák aszfaltozására, 
iskolafelújításra, a járóbeteg-rendelő korsze-
rűsítésére, térfigyelő kamerák felszerelésére 
stb. 

Amint az elöljáró hangsúlyozta, a járvány-
ügyi korlátozások mellett is mindvégig azon
dolgoztak, hogy a község települései látványos
fejlesztésekben részesülhessenek.

A siker titka 
Kevés felsőoktatási intézmény jellemezhető olyan felívelő pályá-

val a szakok gazdag kínálatát, a diákok és oktatók létszámát, a ver-
senyképes alap- és mesteri képzésen a tudás megszerzésének
lehetőségét, a karok felszereltségét, a kellemes környezetet, a színes
diákéletet illetően, mint Erdély magyar tannyelvű egyeteme, a Sa-
pientia EMTE. Holott még létének csak a 20. esztendejében van, ami
azt kellene jelentse, hogy ígéretes jövő előtt áll. A kerek évfordulót
az elmúlt hét végén ünnepelte Csíkszeredában a „karjait” Erdély
négy városába, a már említett mellett Kolozsvárra, Marosvásár-
helyre és immár Sepsiszentgyörgyre is kinyújtó egyetem. 

A számadatok szerint a Sapientia EMTE az eltelt két évtized során
16 évfolyamot bocsátott útnak, ami 5.868 végzett és 5.590 diplomás
szakembert jelent a műszaki és humán tudományok területén. Az
alapképzésen túl hat évfolyam 550 diákja járta ki a magiszteri (mes-
teri) képzést, 477-en a magiszteri oklevelet is megszerezték. Mindezt
méltán tekintjük a rendszerváltás óta eltelt három évtized legjelen-
tősebb eredményének, megvalósításának erdélyi viszonylatban. 

Ha visszagondolunk a rendszerváltás utáni első évek csetlés-bot-
lásaira, születtek ugyan szép elképzelések a Bolyai Egyetem szétvá-
lasztására, a Petőfi–Schiller, az Aranka György Egyetemre, de az
akkori hatalom egyiket sem hagyta jóvá, és a kezdeményezők egy
része túlságosan könnyen lemondott ezekről az elképzelésekről.

Szer Pálosy Piroska
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Köszöntötték 
az időseket
A Balavásárért Egyesület vasárnap
délután köszöntötte a falu időseit, aki-
ket az egyesület fiatal tagjai kisautók-
kal szállítottak a tiszteletükre
szervezett rendezvényre a Romantik
étterembe. A faluban már megkezdő-
dött a szüret, de ebben a dologidőben
is a vártnál többen érkeztek. 
____________2.
Módosítanák 
a medvetörvényt
A Maros Megyei Tanács szakemberei,
konzultálva a települések polgármes-
tereivel, néhány javaslatot fogalmaz-
tak meg, amelyek alkalmazása
hatékonyabbá teheti a veszélyes med-
vék azonnali eltávolítására vonatkozó
sürgősségi kormányrendelet gyakor-
latba ültetését.  
____________4.
Az Erasmus-prog-
ram lehetőségeiről
Létezik az Erasmus+ is, amellyel nyári
külföldi gyakorlatra is lehet menni. Mi
tagadás, ez talán az orvostanhallga-
tóknak a legérdekesebb, hiszen ezál-
tal megnézhetik, hogy milyen
munkakörülmények, felszerelés és mi-
lyen esetek vannak külföldön.  
____________9.

A csibaszentmiklósi szivattyúállomás munkálatai (Vendégoldalunk a 6. oldalon) Fotó: Nagy Tibor
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Egy év a közösség szolgálatában



Köszöntötték az időseket
Minden év október elsején a
világ különböző országaiban
rendezvényekkel ünneplik meg
az idősek világnapját. Néhány
éve településeinken is elterjedt
ez a szép gesztus, ilyenkor egy-
egy percet, órát, napot tudato-
san azoknak szentelhetünk,
akiktől nemcsak életet, hanem
szeretetet, tudást, élettapaszta-
latot kaphattunk.

A Balavásárért Egyesület vasárnap
délután köszöntötte a falu időseit, aki-
ket az egyesület fiatal tagjai kisautók-
kal szállítottak a tiszteletükre
szervezett rendezvényre a Romantik
étterembe. A faluban már megkezdő-
dött a szüret, de ebben a dologidőben
is a vártnál többen érkeztek. A több
mint száz résztvevőt Székely Ella, az
egyesület programfelelőse üd-
vözölte, köszönetet mondva az
időseknek, hiszen az általuk le-
rakott alapokra építhetjük a jö-
vőnket. Az idősek számunkra
értékesek, mint a drágagyöngy,
olyanok, mint a törékeny, de
csillogó pohár, és ha tükörbe
nézünk, őket látjuk önmagunk-
ban. Az öregedést nagy öröm-
ként is fel lehet fogni, mert
ezáltal olyan ajándékhoz jut-
hatnak az érintettek, amiben
addig nem volt részük, több
időt tölthetnek unokáikkal,
megélhetik hobbijukat is, és
sokkal jobban vigyázhatnak a
lelkükre, mint a fiatalok.

Az ünnepelteket Szilágyi
Tamás lelkipásztor egy bibliai
igével köszöntötte, majd a
helyi fiatalok a közelgő októ-
ber 6-a kapcsán az aradi vérta-
núkra is emlékeztek. Ezt
követően Kilyén Ilka és Ritziu
Ilka Krisztina előadóművészek
felemelő, közel egyórás műso-
rával folyatódott az esemény,
Tamási Áron Bölcső és bagoly
című önéletrajzi írása alapján
összeállított, Tündökletes világ
című lírai előadásukkal nyű-
gözték le a jelenlevőket. 

Az időseket oklevéllel és
egy szál virággal, süteménnyel,

valamint a járvány miatt folyékony
szappannal ajándékozták meg a szer-
vezők, majd a 81 éves Székely András
Áprily Lajos Kérés az öregséghez
című költeményét olvasta fel, majd fe-
leségével, Ellával Az úr vezessen
végig az úton kezdetű dal eléneklésé-
vel zárták a szép ünnepélyt. Az egye-
sület azoknak az időseknek is eljuttatta
az ajándékokat, akik nem tudtak részt
venni az ünnepélyen. A szervezők kö-
szönetet mondtak a Maros Megyei Ta-
nácsnak a támogatásért, valamint
Iszlai Jenőnek a helyszínért és a jó kö-
rülményekért.

Gyulakuta polgármestere közösségi
oldalán üdvözölte a község időseit:
„Amit várt Önöktől a család, a nemzet,
az élet, Önök megtették, most már a
pihenés jól megérdemelt éveit tölthe-
tik. Önök építették meg számunkra azt
a jelent, amelyben a mi generációnk
egy következő nemzedék jövőjét ala-

pozhatja meg. Mi pedig a mindennapi
munkánkhoz az Önök példáiból merít-
hetünk erőt, hitet és bátorságot” – írta
Varga József, kívánva a szépkorúak-
nak, hogy érezzék környezetük figyel-
mét, családjuk szeretetét, és ragyogja
be életüket a hála érzése.

Nyárádszeredában a Deák Farkas
általános iskola 4. osztályos tanulói-
nak közreműködésével versekkel, éne-
kekkel köszöntötte pénteken a helyi
idősotthon lakóit az önkormányzat.
„Köszönjük, hogy verítékkel, köny-
nyekkel, szorgalmas munkájukkal, ál-
dozattal a nehéz időkben megte-
remtették a lehetőséget, és biztosítot-
ták nekünk, fiatalabbaknak, gyerme-
keinknek, unokáinknak, hogy
tanulhassunk, dolgozhassunk, gyara-
podhassunk, és nyomdokukba léphes-
sünk” – szólt az üzenet az idősek
világnapja alkalmával tartott kis ünne-
pély kapcsán.

Főhajtás az aradi vértanúk előtt
Az RMDSZ marosvásárhelyi és

Maros megyei szervezete minden ér-
deklődőt vár október 6-án, szerdán 17
órakor a Székely vértanúk emlékmű-
véhez, ahol tisztelgéssel és koszorú-
zással emlékeznek a magyar
szabadságharc Aradon kivégzett tizen-

három honvéd tábornokára. A megem-
lékezésen részt vesz Zsigmond Barna
Pál, a Fidesz országgyűlési képvise-
lője. 

A rendezvényt a járványügyi előírá-
soknak megfelelően tartják meg. Az
emlékmű elhatárolt területén belül a

részvétel minden 16 évnél idősebb
személy számára csak a koronavírus
elleni védettség igazolásával vagy ne-
gatív teszt felmutatásával engedélye-
zett. A koszorúzási szándék a
0265-264-442-es telefonszámon jelez-
hető.

Négykezes zongoraest
Október 5-én, ma este 7 órától a Kultúrpalota nagyter-
mében kerül sor Szigeti Emanuela és Vanda Albotă
(Németország) négykezes zongoraestjére. Műsoron: J.
Brahms – Keringők, op. 39, Fr. Schubert – Á-dúr rondó,
S. Rachmaninov – 6. Morceaux, op. 11 és F. Behr –
Csárdásalbum magyar népdalok alapján.

Gyerekkoncert és táncház 
Marosszentgyörgyön

Október 8-án, pénteken a 18 órakor kezdődő szentmise
után a marosszentgyörgyi római katolikus templomban
a Madéfalvi Gyermek Schola koncertjét hallhatják az
egybegyűltek. A koncerten felhangzik más gregorián té-

telek mellett Kájoni János 1667-ből származó gyűjte-
ményében, az Organo Missaléban található Missa Si-
culorum. A schola vezetője Ványolós András, orgonán
közreműködik Ványolós Orsolya. A koncert után a
Szent Cecília Egyesület szervezésében a plébánia ud-
varán gyerektáncházat tartanak. A táncház támogatója
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem közreműködésével.

Kezdődik a zenei fesztivál
Október 7-én, csütörtökön 19 órakor szimfonikus hang-
versennyel indul a XXXI. Constantin Silvestri nemzet-
közi zenei fesztivál a Kultúrpalota nagytermében. A
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zene-
karát Tiberiu Soare vezényli. Szólista Emil Vişinescu
klarinétművész. Műsoron Constantin Silvestri-, Mo-
zart-, Schubert-művek. 

IDŐJÁRÁS
Részben felhős
Hőmérséklet:
max.220C
min. 7 0C

Ma AURÉL, holnap BRÚNÓ,
RENÁTA napja.
BRÚNÓ:ófelnémet eredetű, 
jelentése: barna medve. 
RENÁTA:a latin Renatus, 
vagyis Renátó női párja, 
jelentése: újjászületett.
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Keresztes Gyulára emlékeznek
Idén töltötte volna életének 100. esztendejét Keresztes
Gyula műépítész, Marosvásárhely díszpolgára, a megye és
a város műemlék épületeinek leírója, ápolója. Életére, mun-
kásságára a család kezdeményezésére október 5-én, ked-
den (ma) 18 órától emlékeznek a Bernády Házban. Szó
lesz könyveiről, személyiségét, tevékenységét fotókkal,
tervrajzokkal és más személyes tárgyakkal idézik fel. Ke-
resztes Gyulára fia, Keresztes Pál, Keresztes Géza műépí-
tész és Simon György tanár emlékezik, majd levetítik a
Retropolis sorozatban készített rövidfilmet, amelyben Ma-
rosvásárhely egykori jeles személyisége mesél a városról.
Fellép a Művészeti Líceum vonósnégyese.

116 új fertőzés
A járvány kezdetétől tegnapig (október 4-ig) Maros megyé-
ben 26.411 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap
116-tal nőtt a megyében az új esetek száma, 44 korábbi
fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn 212
koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban, 
13-an fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig
24.192-en gyógyultak meg és 988-an vesztették életüket a
megyében a Covid–19 miatt. 

108 kórházi ágy a koronavírusos 
betegeknek

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, október 4-étől
a Maros Megyei Klinikai Kórház 81-ről 108-ra növelte a ko-
ronavírusos betegek számára fenntartott ágyak számát. A
járvány kezdete óta a Maros Megyei Klinikai Kórház osz-
tályain összesen 4454 koronavírussal fertőzött személyt
kezeltek, ebből 627 pácienst Maros, illetve más megyék
kórházaiból szállítottak át. Jelenleg 58 koronavírussal fer-
tőzött személy van beutalva, közülük kilenc az intenzív te-
rápiára – közölte szerkesztőségünkkel dr. Ovidiu Gîrbovan
kórházmenedzser.

Vörös zónába került Marosvásárhely
Mivel a koronavírus-fertőzöttségi arány átlépte a 3 ezrelé-
ket, október 3-ától, vasárnaptól vörös zónába került Maros-
vásárhely. A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
adatai szerint 3-án 15 település volt vörös zónában, köztük
Segesvár és Dicsőszentmárton, Marosszentgyörgy, Maros-
szentkirály és Koronka. Mint ismeretes, azokon a települé-
seken, ahol a fertőzöttség mértéke több mint 3 ezrelék,
csak azok a 12 évnél idősebb személyek léphetnek be ét-
termekbe, kávézókba, vagy vehetnek részt előadásokon,
esküvőkön, akik oltással, 72 óránál nem régebbi PCR-
teszttel, 48 óránál nem régebbi gyorsteszttel rendelkeznek,
vagy igazolni tudják, hogy átestek a fertőzésen. A 12 évnél
fiatalabbakra, illetve a 12 évesekre ez a megkötés nem vo-
natkozik.

Vincze Loránt fogadóórája
Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője
fogadóórát tart október 8-án, pénteken 10–12 óra között
marosvásárhelyi képviselői irodájában (Köpeczi–Teleki-
ház, Forradalom utca 1. szám). A fogadóórán való részvé-
telhez előzetesen be kell jelentkezni a 0365-455-219-es
telefonszámon.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

5.,kedd
A Nap kel 

7 óra 25 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 55 perckor. 
Az év 278. napja, 
hátravan 87 nap.

Gligor Róbert László

Megyei hírek

Balavásáron minden korosztályt köszöntött idén az egyesület, vasárnap az idősekkel zárta a sort 
Fotó: Balavásárért Egyesület
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A teljesen beoltottaknak már nem kell teszt 
az angliai beutazás előtt 

Hétfőtől nem kell koronavírus-
tesztet végeztetniük az angliai
beutazás előtt azoknak, akik
mindkét oltási dózist megkapták
nemzetközileg engedélyezett vak-
cinákból.

A brit közlekedési minisztérium hétfői
kiegészítő tájékoztatása szerint Magyar-
ország azoknak az országoknak a listáján
van, amelyeknek oltási programját a brit
hatóságok elfogadják. 

A tárca ismertetése hangsúlyozza,
hogy az Európai Unió országaiból Ang-
liába érkezők az EU digitális igazolásá-
nak bemutatásával tudják bizonyítani,
hogy megkapták a koronavírus elleni ol-
tásokat.

A minisztérium meghatározta az elfo-
gadott vakcinákat is: a hétfői ismertetés
alapján általános szabályként – vagyis
minden országra vonatkozóan – azokra
érvényes az angliai beutazási feltételek
könnyítése, akik az Oxford/AstraZe-
neca-, a Pfizer/BioNTech- vagy a Mo-
derna-vakcinából, illetve ezek bármilyen
kombinációjából, vagy az egykompo-
nensű Janssen-oltóanyagból kapták meg
a teljes adagot az angliai érkezés előtt
legalább 14 nappal.

Hétfői tájékoztatásában a tárca hang-
súlyozza, hogy a 14 napos időszakot
nem az utolsó oltási dózis beadásának
napjától, hanem a következő naptól kell
számolni.

Hétfőtől megszűnt a brit kormány
által májusban érvénybe léptetett zöld és
sárga járványkockázati besorolás is – az

utóbbiba tartozott Magyarország –, és
csak a vörös kategória maradt meg.

A tesztelési kötelezettségek hétfőn
életbe lépett könnyítése azokra vonatko-
zik, akik nem a vörös – vagyis a legma-
gasabb járványkockázatú – kategóriába
sorolt országokból utaznak Angliába.

Október végétől a nemzetközileg elis-
mert vakcinákkal teljesen beoltott, nem
vörös kategóriás országokból érkezők
számára megszűnik az angliai érkezés
utáni második napon elvégzendő PCR-
teszt kötelme is, és ehelyett az olcsóbb
gyorsteszt (lateral flow test) elvégzése is
elégséges lesz.

Ha ez pozitívnak bizonyul, akkor el
kell végeztetni egy PCR-tesztet, de a je-
lenlegi szabályozástól eltérően ez ingye-
nes lesz.

Ez a módosítás hétfőn még nem lépett
életbe, az Angliába érkezőknek most
még el kell végeztetniük a beutazás után
második napon kötelező PCR-koronaví-
rustesztet.

E kötelem megszűnésének pontos dá-
tuma egyelőre nem ismert, de a közleke-
dési minisztérium már utalást tett arra,
hogy az angliai érkezés utáni tesztelőírás
módosításának időpontja várhatóan egy-
beesik az angliai iskolák októberi őszi
szünetének végével.

Az előírások enyhítése egyelőre Ang-
liára vonatkozik, az Egyesült Királyság
többi országának – Skócia, Wales,
Észak-Írország – kormányai saját hatás-
körükben döntenek arról, hogy köve-
tik-e az angliai módosításokat.

Az eddig érvényben volt brit szabá-
lyozás szerint azok az európai uniós és
amerikai állampolgárok, akik mindkét
dózist megkapták az Európai Gyógy-
szerügynökség, illetve az Egyesült Álla-
mok szövetségi élelmiszer- és
gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA)
által jóváhagyott oltóanyagok valamelyi-
kéből, karanténkötelezettség nélkül be-
utazhattak Angliába, de indulásuk előtt
legfeljebb 72 órával és érkezésük után
legfeljebb két nappal egy-egy PCR-tesz-
tet el kellett végeztetniük saját költségü-
kön.

Hétfőtől az indulás előtti PCR-teszt
elvégzésének kötelme szűnt meg. A nem
vörös kategóriás országokból érkező,
nemzetközileg engedélyezett vakci-
nákkal teljesen beoltott beutazóknak 
továbbra sem kell karanténba vonulni-
uk.

Az új szabályozás alapján azok a be-
utazók is teljesen beoltottnak számíta-
nak, akik a koronavírus elleni oltás két
dózisát két különböző, de mindkét eset-
ben nemzetközileg engedélyezett oltó-
anyagból, illetve két különböző ország
nemzetközileg elismert oltási program-
jának keretében kapták meg.

Az alkalmazott vakcinapárosítás lehet
az Oxford/AstraZeneca-, a Pfizer/BioN-
Tech- és a Moderna-oltóanyagok bármi-
lyen kombinációja.

Az egykomponensű oltóanyagok ese-
tében értelemszerűen egy oltási adag be-
adása is teljes körű immunizációnak
számít. (MTI)

A világ vallási vezetői a Vatikánból intéztek felhívást
az ENSZ klímakonferenciájához

A jelentősebb vallások vezetői és
a nemzetközi tudományos élet
képviselői erőteljesebb fellépést
sürgetnek az éghajlatváltozás ne-
gatív hatásainak elkerülésére az
ENSZ COP26 klímakonferenciájá-
hoz intézett közös felhívásukban,
amelyet hétfőn írtak alá Ferenc
pápa vezetésével a Vatikánban.

A Hit és tudomány című találkozóra
több mint negyven vallási vezető érke-
zett a pápai államba, többek között I.
Bartolomaiosz konstantinápolyi ökume-
nikus pátriárka, valamint Ahmed at-Taj-
jib, a szunnita iszlám nagy tekintélyű
intézményének, az egyiptomi al-Azhar
mecsetnek a főimámja.

Az elsőként Ferenc pápa által aláírt
felhívás címzettje a Glasgow-ban októ-
ber 31. és november 12. között esedékes
COP26 klímakonferencia, amely a Pá-

rizsban 2015-ben rendezett találkozó óta
a legjelentősebb esemény, amelyet az
ENSZ tagállamai az éghajlat-változás-
nak szentelnek.

A vallási vezetők előtt tartott beszédé-
ben a katolikus egyházfő kijelentette,
Glasgow-ban a nemzetközi közösségnek
„sürgős válaszokat kell adnia a prece-
dens nélküli ökológiai válságra”, amely
szavai szerint nem választható el korunk
erkölcsi válságától sem.

Az egyházfő súlyos sebnek nevezte a
klímaváltozás negatív hatásait, közöttük
az elsivatagosodást, a környezetszennye-
zést, a biodiverzitás elveszítését, ame-
lyek – hangoztatta Ferenc pápa – mind
megbontják az ember és a természet kö-
zötti köteléket.

A vatikáni találkozót Nagy-Britannia
és Olaszország szentszéki nagykövet-
sége rendezte: a felhívást átadták Alok

Kumar Sharma brit politikusnak, a
COP26 soros elnökének, valamint Luigi
Di Maiónak, az olasz diplomácia veze-
tőjének.

Ferenc pápa 2015-ös Laudato si (Ál-
dott légy) kezdetű enciklikája is a terem-
tett világ védelmét szorgalmazta. A pápa
a nyáron bejelentette, hogy szívesen el-
utazna a glasgow-i klímakonferenciára,
de részvételét a Vatikán még nem erősí-
tette meg.

Újdonságot jelentett, hogy a mostani
vatikáni találkozón Ferenc pápa száj-
maszkot viselt a résztvevők többségével
együtt. A pápa ritkán viseli ezt a védő-
eszközt.

A világvallások vezetői október 6–7-én
részt vesznek a Szent Egyed közösség
római találkozóján, amely csütörtökön a
Ferenc pápa vezette közös békeimával
zárul a római Colosseumnál. (MTI)

Tengeralattjáróról tesztelték 
az orosz Cirkon hiperszonikus fegyvert 

Először hajtott végre tesztindítást
atom-tengeralattjáró az orosz Cir-
kon hiperszonikus manőverező
robotrepülőgéppel – közölte hét-
főn az orosz védelmi miniszté-
rium.

A tájékoztatás szerint az orosz hadi-
tengerészet Szeverodvinszk atom-ten-
geralattjárója feltételezett tengeri cél
ellen hajtott végre sikeres lövészetet a
Barents-tengeren. A védelmi tárca a tesz-
telést sikeresnek minősítette.

A minisztérium hétfő délután a Cirkon
„szárnyas rakéta” egy újabb, ezúttal 40
méteres vízmélységből történt tesztindí-
tásáról számolt be, ugyancsak a Szeve-
rodvinszk tengeralattjáró fedélzetéről. A
tárca szerint a feltételezett célt ezúttal is
eltalálták, és a második teszt is sikeres
volt. A Cirkon előző teszteléseiről tavaly

július 26-án, október 7-én és november
26-án, valamint idén július 19-én szá-
moltak be az orosz fegyveres erők. A ko-
rábbi indítások az Admiral Gorskov
fregatt fedélzetéről történtek.

Vlagyimir Putyin elnök az orosz par-
lament két háza előtt 2019 februárjában
megtartott beszédében elmondta, hogy a
Cirkon kilencszeres hangsebességgel ha-
ladva több mint ezer kilométeres ható-
körben lesz alkalmas tengeri és
szárazföldi célpontok megsemmisíté-
sére. 2019 decemberében közölte, hogy
készül a hiperszonikus robotrepülőgép
szárazföldi állomásoztatású változata is.
Alekszandr Moiszejev, az Északi Flotta
parancsnoka tavaly márciusban helyezte
kilátásba, hogy tengeralattjárókat is al-
kalmassá tesznek az indítására.

Alekszej Krivorucsko védelmi mi-

niszterhelyettes januárban közölte, hogy
a Cirkon sorozatszállítása az orosz fegy-
veres erőknek a tervek szerint 2022-ben
kezdődik meg. Augusztusban, az Armija
2021 haditechnikai fórum alkalmával a
moszkvai katonai tárca közölte, hogy a
gyártásra leszerződött a KTRV vállalat-
tal.  

A Cirkonokat tesztelő orosz Északi
Flotta valójában az orosz fegyveres erők
hadászati haderőnemközi egyesülése,
amely az Interfax hírügynökség szerint
az Északi-sarkvidéken és a világóceán
más területein védelmezi Oroszország
érdekeit. 

Az Északi Flotta, amely 2021. január
1. óta önálló katonai körzet státust ka-
pott, az orosz haditengerészet legerősebb
tengeralattjáró-csoportosulásával rendel-
kezik. (MTI)

Ahhoz, hogy valami konkrétan is elinduljon, kellett egy
ember, aki élete legfontosabb céljául tűzte ki a magyar
nyelvű műszaki felsőoktatás meghonosítását Erdélyben.
Hollanda Dénes professzor már 1998-ban rájött, hogy
a tervét csak magánegyetemként tudná megvalósítani
az érvényben lévő román törvények alapján, ezért je-
gyeztetett be hivatalosan alapítványt is erre a célra. Bár
nem mindig kapta meg a megígért támogatást, a nehéz-
ségek ellenére elsőnek tudott zöldmezős beruházással
új székhelyet építeni a Marosvásárhelyi Karnak, amely
a Deus Providebit Házban a szociálpedagógia szakkal
indult. A történelmi egyházak képviselőiből Kolozsvá-
ron megalakult Sapientia Kuratórium 2001-ben a má-
sodik fordulóban hagyta jóvá a négy műszaki szak
(mechatronika, számítástechnika, automatizálás és in-
formatika) indítását Marosvásárhelyen, amely az új
épületben működhetett. A karok, szakok fejlődése azóta
is töretlen. Az egyetem működését anyagilag kezdettől
fogva a magyar állam biztosította, biztosítja a kurató-
rium felügyeletével. Amint az évfordulós ünnepségen
Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes bejelentette, a
román kormány programjába bevették, hogy magán-
egyetemek is kaphatnak költségvetési támogatást. Erre
pedig a Sapientia alaposan rászolgált, ahogyan az er-
délyi magyarság is. 

Ha ez is megvalósul, igazat kell adnunk Hollanda
professzornak, aki szerint a siker titka, hogy az ember
nagyon pontosan tudja, hogy mit akar, és nagyon tudjon
küzdeni azért, hogy azt megvalósítsa. Minél nehezebb
a cél elérése, annál nagyobb akaraterőre van szükség,
és megingathatatlan bizalomra abban, hogy a célját
eléri. Úgy tűnik, hogy az idő őt igazolja. 

A nagykorúságon már túllépő egyetemnek a hosszú
élet mellett azt kívánjuk, hogy erősödjön, izmosodjon,
hogy az erdélyi középiskolák legkiválóbb végzettjeit si-
kerüljön megnyernie, és az eredményekkel továbbra is
igazolják, hogy az erőfeszítés, a segítségnyújtás sem az
alapítók, sem a támogatók részéről nem volt és nem lesz
hiábavaló.

8292 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 8292 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint
32.000 teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az elmúlt 24 órában 10.690 RT-PCR-tesztet
végeztek el (6378-at az esetmeghatározás és az or-
vosi protokoll alapján, 4312-t pedig kérésre), és
21.314 antigéngyorsteszt eredményét dolgozták fel.
Az új igazolt esetek mellett 1343 személynek ismét
pozitív lett a koronavírustesztje. Hétfőn 14.153 bete-
get kezeltek kórházban Covid–19-cel, 1468-an szo-
rultak intenzív terápiás ellátásra. A kórházban kezelt
páciensek között 406 kiskorú volt, és közülük 21-et
ápoltak az intenzív osztályon. 

Ellenőrzik az egészségvédelmi
szabályok betartását 

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter bejelentette, hogy
október 4-étől, hétfőtől elkezdik ellenőrizni, hogy az
iskolákban betartják-e a koronavírus-járvánnyal kap-
csolatos valamennyi egészségvédelmi szabályt. Arra
a kérdésre, hogy mekkora a fertőzöttségi rátának az
a küszöbértéke, amely fölött az iskoláknak át kell át-
térniük az online oktatásra, a miniszter azt válaszolta:
a megyei járványügyi testületek határoznak arról az
adott települést karanténba helyező rendeletükben,
hogy milyen tevékenységek folytatása megengedett
a vesztegzár időszaka alatt. Cîmpeanu ismételten fel-
hívta a szülők figyelmét, hogy ne küldjék gyerekeiket
az iskolába, ha koronavírus-fertőzésre utaló tünete-
ket észlelnek rajtuk. Azt is elmondta, hogy a tanulók
iskolai tesztelésének költségeit az állami büdzséből
fedezik a központi közbeszerzési hivatalon (ONAC)
keresztül. Nyomatékosította, hogy ezek nyáltesztek,
amelyek elvégzésére nincs szükség szakképzett sze-
mélyzetre, akár maguk a gyerekek is használni tud-
ják. (Agerpres)

Megbírságolt tüntetők
A koronavírus-járvány megfékezését célzó óvintéz-
kedések elleni, szombaton tartott bukaresti tüntetés
szervezőit eddig 42 bírsággal sújtották, összesen
48.400 lejre – közölte hétfőn Lucian Bode. A bel-
ügyminiszter tájékoztatása szerint nyolc tüntető pro-
vokálta, vízzel öntötte le vagy különböző tárgyakkal
ütlegelte a rendfenntartókat. A rendőrök szakszerűen
reagáltak, a zavargókat az őrsre kísérték, és bírságot
szabtak ki rájuk. Bode hozzátette: nem állnak itt meg,
a szervezők és a résztvevők számíthatnak még
szankciókra, mert a helyszínen készült felvételek
alapján további zavargókat tudnak azonosítani. A bel-
ügyi tárca vezetője elmondta, szombaton Bukaresten
kívül 19 megyében voltak tüntetések. Összesen kö-
rülbelül 18 ezren vettek részt ezeken a megmozdu-
lásokon, háromezren a fővároson kívül és 15 ezren
a fővárosban. (Agerpres)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
A siker titka
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Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke munkamegbeszé-
lést tartott polgármesterekkel
és a megyei tanács szakembere-
ivel. Az ún. medvetörvénnyel
kapcsolatban általuk megfogal-
mazott javaslatokat összesítet-
ték, és a múlt hét elején
eljuttatták Tánczos Barna kör-
nyezetvédelmi miniszterhez.  

Az átiratban Péter Ferenc tájékoz-
tatta a minsztert arról, hogy a medvék
az utóbbi időszakban Maros megyében
is gyakrabban látogatnak lakott telepü-
lésekre.  Szovátán megszokottá vált a
nagyvad jelenléte, ami félelemben
tartja a lakókat és a turistákat is. Csök-
kenhet a fürdőváros látogatottsága,
ami visszaveti a város gazdasági fejlő-
dését is.  

A Maros Megyei Tanács szakembe-
rei, konzultálva a települések polgár-
mestereivel, néhány javaslatot
fogalmaztak meg, amelyek alkalma-
zása hatékonyabbá teheti a veszélyes
medvék azonnali eltávolítására vonat-
kozó sürgősségi kormányrendelet gya-
korlatba ültetését. Három fontos

javaslatot tettek. Amint korábban is
írtuk, a jogszabály nem vonatkozik a
kültelkekre, de vannak olyan urbani-
zált területek, például utcák, telkek, ta-
nyák, emberlakta települések, ahova
rendszeresen bejár a medve. Kelemen
Márton, az elnöki kabinet tanácsadója
elmondta, a találkozón jelezte az egyik
polgármester, hogy a községhez tarto-
zik egy olyan falu, amely külterületen
van. Amennyiben ott megjelenik a
medve, nem tudnak intézkedni. Az a
tapasztalat, hogy ezt a helyzetet úgy
rendezhetik, hogy felújítják az általá-
nos területrendezési terveket (PUG),
de ez a folyamat évekig is eltarthat, így
egyszerűen a jogszabályt a kültelkekre
is alkalmazhatóvá kellene tenni.
(Sz.m.: tudomásunk szerint a beltelken
történő intézkedést egy, a jogszabály
szerint megalakított bizottság hozhatja
meg, élén a polgármesterrel, aki felel
az intézkedésért. A jogszabályban
annak is kellene szerepelnie, hogy a
kültelkek esetén milyen bizottság és ki
vállalja át a polgármester hatáskörét.)

A másik javaslat az volt, hogy a la-
kott területen észlelt medvéket előze-
tes engedély nélkül lehessen befogni.
Kelemen Márton szerint ugyanis a jog-
szabály kivételt képez a természetvé-

delmi területekre vonatkozó 57/2007-
es sürgősségi kormányrendelet alól,
így a medvék altatására nem kell elő-
zetes engedély. Ez nem vonatkozik a
befogásra, csapdázásra. A tanácsadó
szerint felelősségteljesen csak úgy
lehet lakott területen altatni a medvét,
ha befogják, hiszen így kevésbé lehet
ártalmas a lakókra vagy a bizottság
helyszínen levő bármely tagjára. Így
csupán azt kérelmezték, hogy előzetes
engedélyeztetés nélkül lehessen be-
fogni a nagyvadat. Kérdésünkre tisz-
tázta azt is, hogy az altatásra használt
puskához nem kell fegyverviselési en-
gedély. Be kell jegyeztetni a fegyvert,
de ez esetben az eljárás egyszerűbb,
így – amennyiben igénylik az állator-
vosok –, egyszerűsített eljárással be-
szerezhetik az engedélyt. 

A polgármesterek, szakemberek
harmadik észrevétele, hogy a medvék
elaltatására vonatkozó fejezet nincs
eléggé részletesen kidolgozva. Nincs
például egy jóváhagyott, altatásra vo-
natkozó protokollum, illetve hiányos a
medvék elaltatására használható
gyógyszerek listája is. Az Országos
Állategészségügyi és Élelmiszer-biz-
tonsági Hatóság által összeállított lista
nem tartalmazza a szakemberek által
leggyakrabban használt szert. Sürgős
és fontos tehát a gyógyszerlista kibő-
vítése és egy altatási protokollum el-
fogadása.  

A levélhez csatolták azt a protokol-
lumjavaslatot is, amelyet dr. Borka Vi-
tális Levente, az ezen a területen a
legnagyobb tapasztalattal rendelkező
állatorvos dolgozott ki. 

Kelemen Márton végül elmondta:
tudomása szerint folyamatban van a
sürgősségi beavatkozás esetére 
szükséges protokollumok megkötése
állatorvosokkal. Egyes helyi közigaz-
gatási egységek már megtették a lépé-
seket, megkötötték a szerződéseket,
mások még tárgyalnak az állatorvo-
sokkal.  

A szakértő azt is elmondta, hogy
nemsokára beáll az ún. hiperfágia idő-
szaka, amikor a medvék előkészülnek
a téli álomra, és ilyenkor raktározzák
el szervezetükbe az ehhez szükséges
tápanyagot, így gyakrabban fognak le-
járni a termőföldekre. Várhatóan
ebben az időszakban több lesz a vad-
kár is, reméli, hogy megfelelő elővi-
gyázatossággal és most már a törvény
adta lehetőségekkel élve kevesebb lesz
a medvetámadás. 

Vajda György

Módosítanák a medvetörvényt
A gyakorlat helyenként ellentmond 

a jogszabálynak

A koronavírus-világjárvány ki-
robbanása óta egyre nagyobb fi-
gyelmet kap az oktatás és az, hogy
mi történik vagy mi nem történik a
tanintézményekben. Az elmúlt közel
20 hónapban a diákok és a tanárok
megtapasztaltak mindent: volt ha-
gyományos, volt hibrid és teljesen
online oktatás is. Mára már köz-
hellyé vált, hogy a legjobb a ha-
gyományos, jelenléttel történő
oktatás. Azonban, bármennyire is
hihetetlen, a második lépcsőfok
nem a hibrid, hanem a teljesen on-
line. Természetesen van a hibrid-
nek is olyan formája, ami jobb,
mint a teljesen online, de nem

abban a formában, ami most az is-
kolákban történik.

Sorin Cîmpeanu tanügyminisz-
ter a múlt héten bejelentette, hogy
akkor sem zárják be az iskolákat,
ha az adott település fertőzöttségi
rátája meghaladja a 6 ezreléket.
Ezen a kijelentésen lehet vitatkozni,
lehet támogatni vagy támadni. A
koronavírus viszont nem úgy gon-
dolkodik, mint a tanügyminiszter,
mert bár elvben maradt a hagyo-
mányos oktatás, mégis egyre több
iskolából lehet hallani a híreket,
hogy néhány osztály már online-ba
került. Miért? Azért, mert jelennek
meg a fertőzöttek az osztályokban,
és az, aki elkapta a betegséget, il-
letve azok, akik nincsenek beoltva,

kénytelenek otthonról tanulni két
hétig, persze, ha közben nem lesz
még egy újabb eset, mert akkor kö-
vetkezik két hét hosszabbítás. Emel-
lett persze az adott osztály tanárai
is elkaphatják a betegséget, és ez
így mehet szépen a végtelenségig.
Létezik az az opció, hogy csak egy
hetet kell online tanulni, ha utána a
kontaktok elvégeznek egy tesztet,
amelynek az eredménye negatív
lesz. Ez a helyzet pedig azt eredmé-
nyezi, hogy az osztály egyik része
bent van az iskolában, a másik
pedig otthonról figyeli – jobb eset-
ben – az órát. Mindkét tábor fel van
háborodva a másikra, joggal.

Akik az iskolában ülnek, mert
megkapták az oltást, arra gondol-

nak, hogy milyen jól tudnának ott-
hon ülni, pihenni, óra közben más-
sal is foglalkozni, és még lehetne
sorolni az otthoni tanulás melletti
érveket. Míg akik online vannak,
arra gondolhatnak, hogy az iskolá-
ban levő társaik jobban megértik a
tananyagot, és nem maradnak le.
Egyértelmű, hogy mindkét tábor-
nak igaza van, de kettejük között ott
van valaki, akinek most tényleg na-
gyon meggyűlt a baja: a tanár.

A hibrid oktatás azt eredmé-
nyezte, hogy a tanároknak komoly
fejfájást okoz az a kérdés, hogy
most kinek hogyan magyarázza-
nak. Inkább azoknak, akik ott van-
nak a teremben, vagy inkább a
számítógép előtt lévő diákoknak? A

logikus válasz az lenne, hogy a te-
remben ülőknek, de mi a helyzet
akkor, hogyha többen vannak on-
line, mint offline? A tanárok két tűz
közé kerültek, és szinte lehetetlen
úgy leadni az anyagot, hogy a jelen
és otthon levők is megértsék. Ez
pedig a diákoknak fog nehézséget
okozni abban az esetben, ha érett-
ségi tantárgyról van szó. Persze az
egy külön fejezet, hogy az érettségi
tételek korszerűsítése, hozzásza-
bása az online oktatáshoz immáron
elengedhetetlen lenne, de erre
nincs látható esély.

És akkor mi lesz most? Jelen
állás szerint marad a hagyományos-
nak elkeresztelt hibrid. Már csak az
a kérdés, hogy kinek is jó ez?

Lehet ennél rosszabb?
Most akkor offline, hibrid vagy online

Romániában a média immár biztosra veszi, hogy
megbukik a keddi parlamenti voksoláson a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) és a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség (RMDSZ) Florin Cîţu liberális
miniszterelnök vezette koalíciós kormánya, és a
pártok együttműködési képtelensége miatt elhú-
zódó válságra számít.

A legnagyobb frakcióval rendelkező Szociáldemokrata
Párt (PSD) bizalmatlansági indítványát várhatóan a kor-
mányból kilépett Mentsétek Meg Romániát Szövetség
(USR) és a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség
(AUR) is megszavazza. A három, egymást is nyíltan bíráló,
együttesen kényelmes többséggel rendelkező kormánybuk-
tató párt azonban tagadja, hogy bármilyen együttműködés
létezne közöttük, csak abban értenek egyet, hogy Cîţunak
távoznia kell.

A PSD előre hozott választásokat akar, az AUR nemzeti
egységkormányt, az USR pedig helyreállítaná a jobbközép
kormánykoalíciót, de Cîţu nélkül, aki szerintük bebizonyí-
totta, hogy nem képes koalíciós együttműködésre. A PNL
élére frissen megválasztott miniszterelnök hétfőn már nem
zárta ki, hogy kormányát megbuktatják, de leszögezte:
ebben az esetben a PSD vezette „új koalíciónak” kell tisz-
táznia, milyen kormánya lesz a koronavírus-járvány negye-
dik hullámával küzdő országnak.

„Három felelőtlen párt káoszba akarja taszítani Romá-
niát. Az egyik bizalmatlansági indítványt terjeszt be, de nem
akar kormányozni, a másik egy olyan kormányt akar meg-
buktatni, amelybe utána vissza akar térni, a harmadik egy
szélsőségeseket tömörítő párt, amelyről senki sem tudja, mit
akar” – mondta hétfőn Cîţu a PNL vezetőségi ülése után.
Megerősítette: kizárt, hogy ismét közösen kormányozzanak
az USR-vel, ha eddigi koalíciós partnerük a PSD-vel és az
AUR-ral szövetkezik, és megszavazza a bizalmatlansági in-
dítványt.

A médiában vázolt forgatókönyvek egyike szerint a PNL
jelöltjeként államfővé választott Klaus Iohannis ismét Florin
Cîţut fogja miniszterelnöknek jelölni, ha nem is az első, de
a második kormányalakítási kísérlet alkalmával mindenkép-
pen. Az alkotmány szerint ugyanis az államfő két sikertelen
kormányalakítási kísérlet után feloszlathatja a parlamentet,
amit a kevesebb mint egy éve megválasztott törvényhozók
csak úgy tudnak megelőzni, ha bizalmat szavaznak az ál-
lamfő miniszterelnök-jelöltjének.

Más latolgatások szerint a rendszerváltás óta először most
tényleg fennáll a lehetősége, hogy egy bukaresti kormány-
válság előre hozott választásokhoz vezet, ugyanis a PNL
népszerűsége csaknem tíz százalékot csökkent, miközben a
PSD-é jelentősen megnövekedett az utóbbi évben, és a kor-
mánybuktatást sürgető erők mindegyikének a jelenleginél
nagyobb parlamenti súlyt jósolnak a közvélemény-kutatá-
sok.

A PSD és az USR egyelőre elzárkózott attól, hogy parla-
menti támogatást nyújtson egy kisebbségi PNL–RMDSZ-
kormánynak. Másfelől a PNL Cîţu pártelnökké vá-
lasztásával is jelezte: nem hajlandó az USR követelésére 
lecserélni a miniszterelnököt.

A politikai elemzők abban egyetértenek, hogy az immár
több mint egy hónapja tartó kormányválság további hetekig,
hónapokig elhúzódhat.

A parlamentben kedden tűzik napirendre a PSD kor-
mánybuktató indítványának vitáját és szavazását. (MTI)

Kormányválság 
A média biztosra veszi 
a Cîţu-kabinet bukását 
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A kamaszkor útvesztőibe frissen érkezett korosz-
tályt, a felső tagozatos általános iskolásokat szó-
lítja meg a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház új színházi nevelési előadása, a
Viszlek magammal, amelynek bemutatójára október
10-én, vasárnap 18 órától kerül sor a Nyomda utcai
Ariel Stúdióban. A közeledő premier kapcsán a da-
rabot rendező Tóth Zoltánnal, a pécsi Escargo Ha-
jója Színházi és Nevelési Szövetkezet elnökével és
Fehér Csabával, az előadás egyik szereplőjével be-
szélgettünk.

– Miről szól a Viszlek magammal?
TóthZoltán: – Egy család széthullásáról vagy újraértel-

mezéséről, amelyben a válás a központi mozgatórugó. 
– Hogyan készül egy 5–8. osztályosoknak szóló előadás,

miben más, mint a kisiskolás korosztályt megcélzó darab? 
T.Z.: – Teljesen más a gondolkodásmód, az alkotási folya-

mat. Alapvetően itt a diákok társak a játékban, és egy adott
helyzet, adott probléma kérdéseivel foglalkoznak, így abban
kell gondolkodnunk, hogy ne egy klasszikus színházi elő-
adást hozzunk létre, hanem egy interaktív formában megva-
lósuló színházi játékot. 

„Nélkülük nincs megoldás”
– Milyen volt a próbafolyamat?
T.Z.: – Rövid és igen fárasztó. Főként azért, mert a meg-

adott téma igen nehéz, színésznek és alkotóknak egyaránt.
Főleg mentálisan fáradunk el, ugyanakkor érezzük azt a súlyt,
amit egyszerre nehéz, és jó is hordozni. Olyan alkotást sze-
retnénk színpadra emelni, ami segít a döntéshelyzetekben, az
újrakezdésben, a nehéz feladatok leküzdésében. 

– Hogyan lehet, és miért fontos ezt a korosztályt megszó-
lítani?
T.Z.:– Alapvetően úgy, hogy játékra hívjuk őket, nem mo-

delleket kínálunk nekik, hanem a segítségüket kérjük abban,
hogy közösen oldjunk meg helyzeteket, problémákat, azt
érezve és mutatva, hogy nélkülük nincs megoldás.

A mozgás, szereplés igénye
– Volt korábban egy középiskolásoknak szóló pedagógiai

célzatú előadás, a Völgyhíd, aminek a végén csoportos hely-
zetfeladatokat oldhattak meg a diákok. Lehet-e most is ugyan-

erre számítani, és ha igen, miben lesz más az
5–8. osztályosoknak szóló kommunikáció?
FehérCsaba:– Bár az Ariel Színház már ré-

góta aktívan közreműködik olyan, a közösségi
színház különböző formáit alkalmazó projek-
tekben, amelyek a nézőt helyezik a közép-
pontba, 2017 óta igyekszik még több teret és
folytonosságot biztosítani hasonló programok-
nak. A színház művészeinek alkalma nyílt
olyan workshopokon, kurzusokon részt venni,
ahol a szakma elismert képviselőitől sajátíthat-
ták el a drámapedagógia és a színházi nevelés
alapelveit és gyakorlatát. Színházi nevelési fog-
lalkozás elsőként az 5-8. osztályosoknak szóló
Mondják meg Zsófikának című ifjúsági elő-
adáshoz kapcsolódott, Brassai Eszter és Markó
Orsolya rendezésében 2017-ben – ezt az elő-
adást meg-megszakították a drámapedagógiai
foglalkozások. A Viszlek magammal struktúrája
erre annyiban fog hasonlítani, hogy az előadás
menetét szintén több játék szakítja majd meg.
A 2018-ban bemutatott Völgyhíd végén a 9–12
osztályos nézőknek tartottunk feldolgozó drá-
mapedagógiai foglalkozást. A darabot Vi-
dovszky György rendezte, és a foglalkozásra
Gyevi-Bíró Eszter, a budapesti Kolibri Színház
színházi nevelési koordinátora készítette fel a
társulatot. Az eddigi tapasztalatok szerint a két
korosztály közötti különbség talán az, hogy a
kisebbek több olyan játékot igényelnek, amely-
ben van mozgás, szereplés, aktivitás, míg a 
nagyobbak fogékonyabbak a reflektív gondol-
kodást igénylő játékokra. Ilyen a forró szék a
Völgyhíd végén, amikor a résztvevők az elő-
adás kulcsszereplőinek tehettek fel kényelmet-
len kérdéseket.

– Az október 10-i bemutatóra bizonyára
megvannak már a részt vevő osztályok. Le-
het-e jelentkezni későbbi időpontokra? 
F.CS.:– A 10-i előadást három előbemutató

is megelőzi, október 6., 7. és 8-án, ezekre már
van közönségünk, és a bemutatóra is beteltek a helyek.
Egyelőre nem tudjuk, hogy mikor játsszuk még az előadást,
de hosszú távon 6-10. osztályos csoportok jelentkezését 
várjuk – a korosztály még változhat, a tapasztalatok függvé-

nyében. Egy alkalommal csak egy osztályt tudunk fogadni,
ezért kérjük a jelentkezők türelmét, és reméljük, hogy minél
több gyereknek, fiatalnak sikerül részt venni a közös játék-
ban.  

Premier előtt a Viszlek magammal 
„A diákok társak a játékban”

Októberben is folytatja Csütör-
tök a múzeumban című ese-
ménysorozatát a szervező
Maros Megyei Múzeum. Amint
azt a cím is jelzi, minden csü-
törtökön délután 5 órától kü-
lönböző kulturális jellegű
eseményeket – tárlatlátoga-
tásokat, alkotói műhelyeket,
filmvetítéseket – szerveznek
az intézmény munkatársai. 

Az idei októberi rendezvény-
sorozatra feliratkozni a
https://forms.gle/5NznZbm26GW
ML83Z6 linken lehet, a programot
az alábbiakban ismertetjük.

Október 7., csütörtök: Csütörtök
a múzeumban #10. Helyszín: a mú-
zeum várbeli épületének emeletén
található nagyterem. 17.00 óra:
filmvetítés – Corpus Christi (eredeti
címe: Boze Cialo). Rendező: Jan
Komasa, 2019, Lengyelország.
Dráma, 115 perc. Forgalmazó: Bad
Unicorn. Az alkotás 15 éven aluliak
számára nem ajánlott. Lengyel
nyelvű film, román felirattal.

Október 14., csütörtök: Csütör-
tök a múzeumban #11. Helyszín: a
múzeum várbeli épületének emele-
tén található kiállítóterem. 17.00
óra: magyar nyelvű tárlatvezetés a
Megőrzött múlt – textíliák gróf
Bethlen Anikó néprajzi gyűjtemé-

nyéből című kiállításon. Tárlatve-
zető Tatai Orsolya muzeológus, a
Néprajzi és Népművészeti Osztály
munkatársa. 18.00 óra: román
nyelvű tárlatvezetés a Megőrzött
múlt – textíliák gróf Bethlen Anikó
néprajzi gyűjteményéből című kiál-
lításon. Tárlatvezető Laura Pop tu-
dományos kutató, a Néprajzi és
Népművészeti Osztály munkatársa.

Október 21., csütörtök: Csütör-
tök a múzeumban #12. Helyszín: a
múzeum várbeli épületének emele-
tén található nagyterem. 17.00 óra:
filmvetítés – Dovlatod. Rendező:
Alekszej German Jr., 2018. Orosz–
lengyel–szerb filmdráma, életrajz,
126 perc. Forgalmazó: Bad Uni-
corn. Minden korosztálynak aján-
lott. Orosz nyelvű film, román
felirattal.

Október 28., csütörtök: Csütör-
tök a múzeumban #12. Helyszín: a
múzeum művészeti osztálya, Kul-
túrpalota, III. emelet. 17.00 óra:
román nyelvű tárlatvezetés a Ioan
Vlasiu Galériában. Tárlatvezetést
Cora Fodor tudományos kutató, a
Művészeti Osztály munkatársa.
18.00 óra: magyar nyelvű tárlatve-
zetés a Kultúrpalotában. Tárlatve-
zető Oniga Erika muzeológus, a
Művészeti Osztály munkatársa.
(Knb.)

Októberben is
Csütörtök a múzeumban A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felhívja

közönsége figyelmét, hogy mivel Marosvá-
sárhelyen a fertőzöttségi ráta elérte a 3 ez-
reléket, október 5-től, keddtől a színház
épületébe a 12 év feletti személyek a követ-
kező névre szóló, dátummal ellátott dokumen-
tumok egyikének felmutatásával léphetnek be: 

* QR-kóddal ellátott oltásigazolással (melynek ér-
vényessége a teljes oltási program befejezésétől szá-
mított 10 nap után kezdődik);

* 72 óránál nem régebbi, negatív SARS-CoV-2-
fertőzésre vonatkozó RT-PCR-teszteredménnyel;

* 48 óránál nem régebbi, a SARS-CoV-2 fertőzésre
vonatkozó, igazoltan negatív antigéngyorsteszt-ered-
ménnyel;

* a SARS-CoV-2-fertőzésen való átesésről szóló
igazolással (amely a megfertőződéstől számított 15.
nap és 180. nap közötti periódusban érvényes);

* 90 napnál nem régebbi, a szervezetben igazoltan
jelen lévő (>10) SARS-CoV-2-fertőzésre vonatkozó
antitestteszt-eredménnyel.

Amennyiben a fertőzöttségi ráta meghaladja a 6
ezreléket, kizárólag a következő névre szóló, dátum-
mal ellátott dokumentumok egyikének felmutatásával
lehet majd a színház épületébe belépni:

* QR-kóddal ellátott oltásigazolással (melynek ér-
vényessége a teljes oltási program befejezésétől szá-
mított 10 nap után kezdődik);

* a SARS-CoV-2-fertőzésen való átesésről szóló
igazolással (amely a megfertőződéstől számított 15.
nap és 180. nap közötti periódusban érvényes);

* 90 napnál nem régebbi, a szervezetben igazoltan
jelen lévő (értéke: >10) SARS-CoV-2-fertőzésre vo-
natkozó antitestteszt-eredménnyel.

A védőmaszk viselése továbbra is kötelező! 
További tájékoztatásért kövessék a színház honlap-

ját (www.nemzetiszinhaz.ro), valamint a Tompa Mik-
lós Társulat Facebook- és Instagram-oldalát
(https://www.facebook.com/tompamiklos; www.ins-
tagram.com/tompamiklostarsulat). 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
közleménye

Szigorítják a színházlátogatást

Fotó: Fehér Csaba

Fotó: Bereczky Sándor 

Nagy Székely Ildikó



A nyárádmenti közigazgatási
egység Nyárádkarácsont, Csibát,
Káposztásszentmiklóst, Fintaházát,
Kisteremit, Hagymásbodont, Foly-
falvát és Somosdot foglalja magá-
ban, lélekszáma meghaladja a
4.300-at. A község utcáinak aszfal-
tozása az egyik legfontosabb,
ugyanakkor legnehezebb feladat. A
Saligny program keretében készítik
a tanulmányokat az aszfaltozásra. A
kormány községenként négymillió
lejt ígért aszfaltozási munkálatokra.
A gond csupán az, hogy a fejlesztési
minisztérium egyik feltétele a kiala-
kított vízhálózat, ami a községben
még nincs. Ez idáig a szennyvízhá-
lózat megépítéséhez kötötték a fel-
tételeket, ezúttal a vízhálózat hiánya

is sikertelen pályázást eredményez-
het. A polgármester és a csapata
abban reménykedik, hogy a község
falvaiban elég szélesek az utcák
ahhoz, hogy a vízvezetékek elhe-
lyezésére elegendő hely maradjon
az útburkolat és a járda között, és
ezt a pályázatok elbírálása során fi-
gyelembe veszik. A tanulmányok
megvalósítása folyamatban van,
amelyet egy megkötött szerződés is
alátámaszt. Ugyanakkor a község
utcáinak a telekelése is folyamatban
van, főképp a hagymásbodoni kül-
területekre felhúzott épületek ma-
gánutcáinak a jogi rendezése
körülményes. Nyolc utcát szeretné-
nek telekelni és átvenni, ami a jövő-
beli pályázásokhoz elengedhetetlen.

Minden településen 
aszfaltoznának

Tavasszal átadták a községközpont 1-es
számú iskolája melletti sportbázist, amelynek
befejezéséhez az önkormányzat költségveté-
séből jókora összeget kellett biztosítani. 

Az orvosi rendelő korszerűsítését is terve-
zik, ehhez két tanulmányt készítettek. Tavaly
hónapokig hirdették a családorvosi állást, de

nem került jelentkező, mára azonban megol-
dódott a község járóbeteg-rendelőjének or-
voshiánya, ugyanakkor a fogorvosi
rendelőben magánpraxis keretében fogadják
a pácienseket. 

Amint az elöljáró hangsúlyozta: „egészsé-
günk nagyon fontos, ezért amennyiben az el-

bírálásra letett tanulmányok alapján meg-
nyerjük a pályázatot, az orvosi rendelőt eu-
rópai uniós normáknak megfelelően újítjuk
fel a fogorvosi rendelővel együtt”. 

A község közvilágításának a korszerűsíté-
sét is tervezik környezetbarát LED-es égők
telepítésével, ha az elbírálásra benyújtott ta-
nulmányok alapján sikerül finanszírozást
nyerni. 

A közbiztonság érdekében 56 térfigyelő
kamerát szereltek fel többek között a község
településeinek bejáratainál – ahol éjszakai
fényviszonyok között is leolvasható a jármű-

vek számtáblája –, valamint a balesetveszé-
lyes útkereszteződéseknél. A kamerák beüze-
melése folyamatban van, 26 központ révén
továbbítják az információkat. Mivel a közbiz-
tonság mellett fontos, hogy a község utcái,
terei tiszták legyenek, száz darab új szeme-
teskukát szereltek fel a településeken.

Egy másik pályázat a csibai Nyárád-híd el-
készítése lenne annak érdekében, hogy a gaz-
dák közlekedése biztonságosabbá váljon. A
munkálatok kivitelezésének elbírálása folya-
matban van – egészítette ki az elöljáró a meg-
valósításra váró teendőket. 

Egészség és közbiztonság

Egy erős közösség alapját a
közös munka, szórakozás, fejlődés
is jelenti – hangsúlyozta a polgár-
mester. Ezért fontosnak tartja a kö-
zösségi élet gyakorlását, a fiatalok
kezdeményezéseinek a támogatását,
a közös rendezvényeket, eseménye-
ket, a civil és ifjúsági szerveze-
tek olyan jellegű törekvéseit, ame-
lyek a közösség fejlődését szolgál-
ják. 

Október másodikán, szombaton
őszi bált szerveztek a községköz-
pont művelődési házában, a nyáron
pedig Hagymásbodonban aratóün-
nepséget tartottak, illetve az ifjúsági
szervezettel közös kezdeményezés
volt a NYIT focikupa. 

Az újra terjedő koronavírus miatt
elrendelt járványügyi korlátozások
árnyékában is nem titkolt cél a köz-
ségnapok újraindítása annak érde-
kében, hogy Nyárádkarácson olyan
napoknak adjon otthont, ahova
nemcsak a községből, hanem más
településekről is érkeznek vendé-
gek. 

„Minden kezdet nehéz, egyből
nem sikerülhet minden, de meggyő-
ződésem, hogy kitartó és alázatos
munkával elérhetők azok a célok,
amelyeket kitűzünk magunk elé.
Ezúton is szeretném megköszönni
mindenkinek az egy évvel ezelőtti
bizalmat” – mondta Bodó Károly
Gyula polgármester.

Közösségépítés

Jelenleg a községben a szenny-
vízhálózati munkálatok két sza-
kaszban zajlanak. Az I. szakasz
magában foglalja Csiba és Szent-
miklós öt kilométeres csatornahá-
lózatát és a tisztítóállomás
megépítését Csibaszentmiklós és
Fintaháza között. Az uniós forrá-
sokból épülő csatornahálózat ér-
téke egymillió euró, és a Vidéki
Beruházásokat Finanszírozó Ügy-
nökség (AFIR) révén pályáztak.
Ottjártunkkor a két ülepítőmeden-
cés derítőállomás alapjain dolgoz-

tak, amely a szerződés szerint ez év
végéig el kell készüljön. Ugyanak-
kor a Csibát és Szentmiklóst ki-
szolgáló szivattyúállomás is épül a
település központjában. Ennek fel-
adata lesz továbbítani a szennyvi-
zet a főút melletti szivattyú-
állomáshoz, ahonnan a szennyvíz-
tisztító állomásba kerül.

A szennyvízhálózat II. szakaszá-
nak megvalósítása nehézkesen in-
dult, többször is módosítottak az
átadási határidőkön, ennek ellenére
egyértelmű volt, hogy kapacitás hi-

ányában a munkálatokat megnyert
szatmári cég képtelen lesz befe-
jezni a község szennyvízhálózatá-
nak a kiépítését – fejtette ki a
községvezető. Ezért tavaly hosszas
huzavona után az önkormányzat
szerződést bontott a kivitelezővel.
Idén szeptemberben a közbeszer-
zési versenytárgyaláson nyertes új
céggel írtak alá kivitelezési szerző-
dést, remélhetőleg betartja a szer-
ződésben foglaltakat. Az ígéretek
szerint két héten belül megkezdik
a munkálatokat. Az országos tele-

pülésfejlesztési prog-
ramon (PNDL) keresz-
tül hozzávetőleg 30
millió lejes beruházás-
sal épülhet meg a köz-
ség teljes szennyvíz-
hálózata. A vízhálózatot
az Aquaserv építi ki, az
önkormányzat igyek-
szik biztosítani a szük-
séges területeket. A
bodoni tetőn egy 30
áras területet igényelt a
szolgáltató ahhoz, hogy
víztartályt és műszaki
berendezést építhessen
ki, ahonnan a települé-
sekre irányuló vezeté-
kes vizet szétoszt-
hatják.

Két ülepítőmedence a derítőállomáson
Szerkesztette:SzerPálosyPiroska
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Bodó Károly Gyula polgármester

Fotó: Nagy Sándor Loránd

Átadták a sportbázist 



A Ferencváros nyerte vasárnap a
labdarúgó OTP Bank Liga nyolca-
dik fordulójának paksi rangadóját,
ezzel az élre került a tabellán. A fő-
városi csapat úgy áll az első helyen,
hogy ellenfelei többségénél egy
mérkőzéssel kevesebbet játszott. A
Paks, amely a bajnokságban eddig
a legtöbb gólt szerezte, maradt a
harmadik helyen.

Tokmac Nguen már a 3. percben
a hazaiak kapujába talált, de a gól
les miatt – amelyet többperces
VAR-elemzés erősített meg – ér-
vénytelen volt. Mozgalmasan ala-
kult az első negyedóra, a
Ferencváros veszélyes támadásokat
vezetett, és az első pár perc után a
paksiak is többször eljutottak a ven-
dégek kapujáig. Egy jobb oldali kis-
szöglet után össze is jött a hazai
találat, de utóbb ezt sem adta meg
Bognár Tamás játékvezető, mert bár
a gól már szabályos körülmények
között született, előtte, a szöglet
utáni első visszapassznál leshelyzet
alakult ki.

Továbbra is lendületben maradt,
szép akciókat vezetett mindkét csa-
pat, így végig eseménydús, élveze-
tes volt az első félidő, amelynek
ráadásában Tokmac tört be a 
16-oson belülre. A ferencvárosi já-
tékos Szélpál mellett elesett, a bíró
előbb neki mutatott fel sárga lapot
szimulálásért, a videós elemzés után
viszont visszavonta a figyelmezte-
tést, és büntetőt ítélt, amelyet Ryan
Mmaee értékesített.

A pihenőt követően is maradt a
nagy iram, a támadó futball. A Fe-
rencvárosnak volt ebben a szakasz-
ban több ígéretes akciója, de a
Paks is veszélyesen támadott, és
egy bal oldali szöglet után egyen-
lített. Csakhogy R. Mmaee két

perccel később egyéni akció végén
megint eredményes volt, majd
szűk tíz perc múlva Laidouni sza-
badrúgásból növelte a vendégek
előnyét. Utóbbi gólt megelőzően
Szélpál megkapta második sárga
lapját, így emberhátrányba került a

Paks, amely a folytatásban így is
többször került nagy gólhelyzetbe,
de nem tudta csökkenteni hátrá-
nyát.

A nemzetközi porondon is ed-
ződő FTC hatékonyabban futballo-
zott, ennek köszönhette, hogy
begyűjtötte a három pontot.

Ferencvárosi győzelem a paksi rangadón

Erdőszentgyörgyöt fogadta múlt héten a Maros megyei 4.
liga 1. csoportjában Nyárádszereda: úgy látszott, döntetlen lesz
a mérkőzés, végül a házigazdák nyerték meg – negyedóra alatt
három gól esett.

Az összecsapás enyhe hazai fölénnyel kezdődött, és a ven-
dégek kapusának, Csekének már az 5. percben dolga akadt, de
hárította Mihály szabadrúgását, ám a vendégek sem maradtak
adósok, néhány perc múlva hatalmas lehetőséghez jutottak,
azonban Kozma beadását az üresen maradt Kenesi közelről a
kapu fölé küldte.

A túloldalon csakhamar érkezett a válasz, de Kovács fejesét
Cseke a léc alól szögletre tolta. A vendégek két perc múlva tet-
ték próbára a hazai kapust, Iszlait, de ő hárította Kozma lövé-
sét. A vendégek újabb nagy helyzetet hagytak ki Béres révén,
aki a védőktől megszabadulva a kapu fölé lőtt. A hazaiak Tálas
távoli lövésével próbálkoztak, de a labda elkerülte a kaput,
ugyanúgy Iszlai kapujánál Gál próbálkozása is.

Szünet után a vendégek kezdtek valamivel jobban, de a len-
dületet nem tudták a javukra fordítani, Iszlai először Béres kö-
zeli lövését hárította, majd Kozma távoli próbálkozását tolta ki
a léc alól. Ezután a hazaiakhoz került a labda, és több veszélyes
ellentámadást indítottak. Cseke előbb elcsípte Fazakas próbál-
kozását, majd Somodi labdáját Istvánfi nem tudta közelről a
hálóba pöckölni. Végül a hazai támadások góllá értek: a 79.
percben Somodi sarokrúgását Tálas az alsó sarokba fejelte (1-
0), majd három perc múlva Istvánfi javított, a védőktől meg-
szabadulva a léc alá vágta a labdát (2-0). Ezután mindkét csapat
a szépítésre törekedett, ami végül a vendégeknek sikerült, a rá-
adás utolsó percében Kenesi 30 méteres lövése becsapta Iszlait
(2-1), így végül a második győzelmüknek örülhettek a haza-
iak.

Otthon tartotta a pontokat
Nyárádszereda

Amint várható volt, különösebb
gond nélkül jutott tovább a női kosár-
labda Románia-kupa első köréből a
Marosvásárhelyi Sirius, amely ide-
genben is legyőzte a Botosáni Triumf
csapatát. Igaz, most „csak” 32 ponttal
nyert, ennek azonban logikus magya-
rázata nem az, hogy idegenben ját-
szott, vagy hogy félvállról vette volna
a meccset a 69 pontos előny birtoká-
ban, hanem hogy az ellenfélnek a ke-
retében megjelent két magasabb
szintet képviselő orosz légiós, illetve
hogy a Sirius edzője, Carmin Popa
gondolt egy merészet, és az első ne-
gyedben a kezdő ötöst a kispadon
hagyta.

A Sirius 10 fős kerettel utazott Bo-
tosánba, így személyes okok miatt itt-
hon maradt Mészáros és Feiseș is,
ugyanakkor bemutatkozhatott a fris-
sen érkezett Tanita Allen. Az első ne-
gyedet azonban kvázi a második
vonal játszotta végig (csupán Sólyom
volt a kivétel), amely tartotta ugyan a
szintet a két orosszal megerősített el-
lenféllel szemben, ám ez magyarázza
az első tíz perc utáni eredményt. A
második negyed kezdete és „sor-
csere” után azonban teljesen megvál-
tozott a játék képe, és a végeredmény
a Sirius nagy fölényéről tanúskodik.

Bár kisebb mértékben, ezúttal is
minden statisztikai mutatóban a ma-
rosvásárhelyi játékosok voltak job-
bak, Griffin ért el dupla duplát 23
ponttal és 13 lepattanóval, és a mind-
össze 11 eladott labda megbecsü-
lendő teljesítmény. Jelentősen javult
a szabaddobások értékesítési hányada
(77%), ám továbbra is van javítani-
való a félkörön túlról. Az első félidő-

ben például hét kísérletből egy sem
volt pontos. Utóbb Allen (2/4, azaz
50%) igazolta, hogy miért mondta
róla Carmin Popa: jó keze van távol-
ról.

A Románia-kupa negyeddöntős
mérkőzéseit december 29-én és ja-
nuár 5-én játsszák, a nyolc tovább-
jutó csapatot utóbb sorsolják
párokba.

Több mint 100 pont különbséggel 
jutott tovább a Sirius

A portugál válogatott nyerte a Litvániában
rendezett futsal-világbajnokságot, miután vasár-
nap a kaunasi döntőben 2-1-re legyőzte Argen-
tínát.

A fináléban a győztes csapat mindkét gólját
Anilton César Varela da Silva lőtte.

Az Európa-bajnoki címvédő portugáloknak
ez volt az első vb-döntőjük, eddigi a 2000-ben
szerzett bronzérem volt a legjobb eredményük.
Az argentinok legutóbb, 2016-ban aranyérme-
sek voltak, vagyis az idei tornára címvédőként
érkeztek.

A bronzérmet az ötszörös vb-győztes brazilok
szerezték meg, akik Kazahsztánnál bizonyultak
jobbnak a helyosztón 4-2-re.

Portugália nyerte a futsal-világbajnokságot

Eredményjelző
* NB I., 8. forduló: Zalaegerszeg – MTK Budapest 2-0, Paksi FC –

Ferencvárosi TC 1-3.
* NB II., 11. forduló: Békéscsaba 1912 Előre – Vasas FC 0-3, WKW

ETO FC Győr – Kecskeméti TE Hufbau 0-1, Pécsi MFC – Szolnoki
MÁV FC 1-0, Szombathelyi Haladás – Budaörsi SC 2-1, Tiszakécskei
LC – Soroksár SC 2-3, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Diósgyőri
VTK 2-1, III. Kerületi TVE – Aqvital FC Csákvár 2-2, Dorogi FC –
FC Ajka 0-0, Budafoki MTE – Szentlőrinc SE 2-1. Az élcsoport: 1.
Haladás 25 pont, 2. Kecskemét 24, 3. Vasas FC 23.

* 1. liga, 11. forduló: FC Voluntari – Konstancai Farul 1-0, Kolozs-
vári CFR 1907 – Medgyesi Gaz Metan 2-1, Universitatea 1948 Craiova
– CSU Craiova 0-2. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 30 pont, 2.
Bukaresti FCSB 21, 3. Botosáni FC 21.

Az NB I állása
1. Ferencváros    7          6            0          1          17-7           18
2. Kisvárda         8          6            0          2          13-8           18
3. Paks                8          4            1          3          23-18        13
4. Honvéd           8          4            1          3          14-12        13
5. Puskás AFC    7          4            1          2          9-9             13
6. Fehérvár FC   8          2            5          1          9-8             11
7. MTK               8          3            1          4          9-11           10
8. Debrecen        8          2            3          3          19-15        9
9. ZTE                8          2            2          4          13-18        8
10. Mezőkövesd 8          2            2          4          9-15          8
11. Gyirmót        8          1            3          4          8-15          6
12. Újpest           8          0            3          5          10-17        3

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I., 8. forduló: Paksi FC – Ferencvárosi TC 1-3 (0-1)
Paks, 4011 néző, vezette: Bognár.
Gólszerzők: Kinyik (63.), illetve R. Mmaee (45+6 – 11-esből, 65.),

Laidouni (74.).
Sárga lap: Lenzsér (41.), Szélpál (45+5., 73.), Kinyik (73.), illetve

Besic (16.), Wingo (71.), R. Mmaee (89.).
Kiállítva: Szélpál (73.).
Paks: Nagy G. – Kinyik, Szélpál, Lenzsér (59. Tamás) – Sajbán,

Papp, Bognár, Balogh B. (70. Windecker), Szabó J. (59. Medgyes) –
Ádám (70. Nagy R.), Böde.

Ferencváros: Dibusz – Botka, Blazic, S. Mmaee, Civic (68. Wingo)
– Laidouni, Besic (64. Vécsei) – Tokmac (90. Kovacevic) – Zachari-
assen (90. Marin), R. Mmaee, Uzuni.

Jegyzőkönyv
Maros megyei 4. liga, 1. csoport, 5. forduló: Nyárádsze-

reda SK – Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő 2-1 (0-0)
Nyárádszereda, Nyárád Aréna, műfüves pálya, hűvős idő,

esti megvilágítás, mintegy 110 néző.
Vezette: Mocau Eugen, Moldovan Radu, Vega Viorel

(mindannyian Marosvásárhelyről). Ellenőr: Gabor Tiberiu
(Szászrégen).

Gólszerzők: Tálas (79.), Istvánfi (82.), illetve Kenesi
(90+4.).

Sárga lap: Ábrahám, Somodi, Marton, illetve Szakács,
Kozma, Máté.

Nyárádszerea: Iszlai – Ábrahám, Tálas, Oprea, Pap, Mi-
hály, Somodi, Kovács, Gáspár (61. Fazakas), Keresztesi
(81. Marton), Istvánfi (90. Bálint)

Erdőszentgyörgy: Cseke – Koncz, Gál, Sütő, Pál, Sza-
kács, Kenesi, Kozma (82. Rostás), Máté (87. Székely),
Béres, Keresztes.

Eredményjelző
Futsal-vb, kieséses szakasz:
* nyolcaddöntő: Venezuela – Marokkó 2-3, Brazília – Japán

4-2, Orosz csapat – Vietnám 2-3, Argentína – Paraguay 6-1,
Spanyolország – Csehország 5-2, Portugália – Szerbia 4-3
(hosszabbítás után), Üzbegisztán – Irán 8-9, Kazahsztán – 
Thaiföld 7-0;

* negyeddöntő: Marokkó – Brazília 0-1, Orosz csapat – Ar-
gentína 1-1, 4-5 (büntetőkkel), Spanyolország – Portugália 
2-4 (büntetőkkel), Irán – Kazahsztán 2-3;

* elődöntő: Brazília – Argentína 1-2, Portugália – Kazahsz-
tán 2-2, 4-3 (büntetőkkel);

* a 3. helyért: Brazília – Kazahsztán 4-2;
* döntő: Portugália – Argentína 2-1.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Románia-kupa, 1. kör, 2. menet: Botosáni Triumf – Ma-

rosvásárhelyi Sirius 50:82 (11-8, 12-21, 14-34, 13-19)
Botosán, Elisabeta Lipă sportcsarnok, 20 néző. Vezette: Alexandru

Sandu (Jászvásár), Adrian Hapău (Jászvásár), Böjte László (Csíkszereda).
Ellenőr: Alexandru Columban (Kolozsvár).

Triumf: Afanaszjeva 15 (3) pont, Karaszevics 11 (1), Bucureșteanu 11,
Ciotir 10 (2), NiXă 2, Dănălache 1, I. Hurmuz.

Sirius: Griffin 23, Sherill 19, Chiș 12 (2), Allen 9 (2), Czimbalmos 8,
Sólyom 6, Badi 5, Lipovan,  Anca.

Eredményjelző
A női kosárlabda Románia-kupa első köre, 2. menet: Botosáni Triumf

– Marosvásárhelyi Sirius 50:82 (összesítésben 95:196), Aradi FCC – Kéz-
divásárhelyi KSE 78:70 (összesítésben 154:124, mindkét meccset Aradon
játszották), Brassói Olimpia – Bukaresti Agronomia 64:56 (összesítésben
121:119), Bukaresti Rapid – CSM Târgoviște 45:65 (összesítésben
115:131), Kolozsvári U – Konstancai Phoenix CSU Simona Halep 55:83
61-76 (összesítésben 116:159, mindkét mérkőzést Kolozsváron játszot-
ták). A Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC, a Szatmárnémeti CSM és a CSM
Alexandria játék nélkül jutott a negyeddöntőbe.

Bálint Zsombor

Fotó: az FTC honlapja
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A Népújságban 2021. október 
1-jén megjelent tudósításban az
Aquaserv magyarázza az ivóvízel-
látási hálózatban bekövetkezett
nyomáscsökkenést. Valójában
azonban a látszólag nem túl ko-
molynak feltüntetett esemény sú-
lyos hiányosságokra derít – bizony
nem valami kedvező – fényt. Mint
más hasonló esetben, a magyarázat
nemcsak hiányos, hanem zavaros is
(ami nem a riporter számlájára ír-
ható), ezért kellene hozzá egyné-
hány pontosítás.

Először is a nyomáscsökkenés
nemcsak a cikkben említett alsó vá-
rosrészekben, hanem a 20 méterrel
magasabban levő Kövesdombon is
érezhető volt, ahol szerda éjjel
egyáltalán nem volt víz. A város
legmagasabban fekvő északkeleti
részeire vonatkozóan az ott levő tar-
tályokra hivatkozva megjegyzik,
hogy azok bizonyos mértékben ké-
pesek kiegyenlíteni a nyomáscsök-
kenést, kifelejtve, hogy a Tudor
negyedet és a Kövesdombot is szi-
vattyúzással táplált tartályokból lát-
ják el, és amelyek nem voltak
megemlítve. De nem került emlí-
tésre az Unirii lakónegyed sem, 
holott ott is, a cikkben említett bal
parti alacsony városrészekhez ha-
sonlóan, folytonos szivattyúzás se-
gítségével van megoldva a
vízellátás. Talán azért, mert az
Aquaserv szerint a jelzett negye-
dekben nem volt nyomáscsökke-
nés? Ugyanakkor a vízüzem a
városon kívül a környékbeli és tá-
volabbi településeket, valamint a
Mezőség jó részét is ellátja ivóvíz-
zel. Ezeknél sem volt gond a nyo-
máscsökkenéssel?

Amikor csütörtök reggel meg-
eresztettem a vízcsapot, a kitóduló
levegőt ugyanaz az – évek óta min-
den reggel megjelenő – jellegzetes
szag is kísérte (igen, szagot mon-
dok, mert illatról semmiképp sem
lehetne beszélni), mi tagadás, ma-
gyarán a csap ezúttal is elszellen-
tette magát. A halványsárga
elszíneződés ezúttal nem lepett
meg, hasonló esetekben „természe-
tes” velejárója a víznyomás-lengé-
sek által felkavart csővezetéki

kiülepedéseknek. De már évek óta
nem lep meg, csak bosszant a min-
den reggel rövid néhány másodper-
cig tartó ugyanilyen jelenség.

Igencsak – és ráadásul kétszere-
sen is – megtévesztő az az alapve-
tően helytelen állítás is, miszerint
„tartalék szivattyúkkal juttatják el a
fővezetékbe a nyersvizet”. A szóban
forgó szivattyúk valójában nem tar-
talék, hanem szükségszivattyúk,
vagy másképpen, ahogy a cikk
végén végül is csak említésre kerül,
vészhelyzeti szivattyúk. Ugyanis
tartalék szivattyút majd minden
esetben beépítenek az aktív szivaty-
tyúk mellé, ilyen esetben kötele-
zően, mint ahogy a tárgyalt cikk
következő mondatából ki is derül.
Még zavaróbb a fővezeték emlege-
tése ebben a szövegközben, mert la-
ikusok olvasatában érthető értet-
lenséget okoz, hiszen itt nem a ke-
zelt, tehát már ivóvizet szállító fő-
vezetékről van szó, hanem a
technológiai vonal nyersvíz-betáp-
láló fővezetékéről, amely normál
üzemi körülmények között a gát fe-
letti vízkivételi műtől szállítja a
vizet a vízüzembe.

Még furcsább viszont az az üze-
meltető igazgatói nyilatkozat, mi-
szerint „számítottak arra, hogy a
szivattyúk felmondják a szolgála-
tot, hiszen ezek több mint 20 éve-
sek, és nem bírják meg huza-
mosabb időre a terhelést”. Ez aztán
az igazi beismerő vallomás! Mielőtt
viszont továbbmennénk, itt az
ideje, hogy végre egyértelműen
tisztázzuk azt, amit a cikkből egy
laikus soha nem tudna kihámozni,
vagyis hogy itt elsősorban a szük-
ség- (vészhelyzeti) vízkivételi
műről van szó, amely a gát alatt
van, amint a mellékelt kép is mu-
tatja. Ez a képen a nagyobbik, rács-
csal ellátott akna. A mögötte levő
épület alatti kamrában vannak fel-
szerelve azok a bizonyos szükség-
szivattyúk. Az idézett kijelentés
pedig tulajdonképpen arról árulko-
dik, hogy az Aquaserv háza táján
még sok a foltoznivaló. Azért mert
a szükségszivattyúk (amelyek ál-
landóan üzemképesen, megbíz-
hatóan kellene működjenek) tönk-

rementek, nem a vízügyet kell sür-
getni. Ez úgy hangzik, mintha a
polgármesteri hivatal a víkendi tó
vízszintcsökkenését a gát leereszté-
sével próbálná magyarázni, holott
egyszerűen csak arról van szó, hogy
mivel a rozsdaette zsilipek tömítése
teljesen tönkrement, nem képesek a
tó vízszintjét feltöltés után tartani.
A szükségszivattyúkhoz vissza-
térve, itt is zavaros a dolog, ugyanis
nem derül ki egyértelműen, hogy a
négy szivattyúból végül hány is
működött, egy vagy kettő a tarta-
lékegység motorjának a csütörtöki
leégése előtt. Úgy tűnik, az Aqua-
serv azt szeretné elhitetni velünk,
hogy a szükségszivattyúk különle-
gesen, csak rövid idejű működésre
vannak szerkesztve, pedig erről szó
sincs. A 20 éves régiség önmagában
nem okozója egy szivattyú tönkre-
menetelének, ellenben a rendszeres
karbantartás és ellenőrzött próba-
működtetés hiánya igen. Ez az eset
is tulajdonképpen egy másik épüle-
tes példája az utóbbi időben elsza-
porodott kórházi tűz- és robbanás-
esetek mellett a „gondos” odafigye-
lésnek.

Másrészt érdemes megfigyelni a
szükségvízkivételi művet. Ennél
már a ’60-as években végzett építő-
ipari szakközépiskolás diák is sok-
kal jobbat, megbízhatóbbat tudott
volna tervezni. A felületesen emlí-
tett szivattyúépületi hibákból követ-
keztethetünk ennek az állapotára is.
A cikkben elhangzottak és a mellék-
elt kép alapján ráadásul komoly ki-
vitelezési hibák sem kizárhatók.
Nem érdektelen megjegyezni azt
sem, hogy a vízkivételi művet
tömör kőhányás zárja el az aktív
medertől. Hogy ez a néhány év
előtti gátjavításhoz épített bejáróút
maradványa az Aquaserv és a víz-
ügy közös okoskodása alapján 
maradt ott, vagy csak a vízügy ha-
nyagsága miatt, nem tudni, de az
biztos, hogy nincs ott semmi keres-
nivalója.

A kettő közül az egyik szivattyú-
kamrába „erős a vízbeszivárgás”,
mondja az Aquaserv, ezért nem tud-
tak hozzáférni a szivattyúkhoz.
Nem tudni, hogy az erős vízbeszi-

várgás a kamrát (esetleg) elszige-
telő zsilip (tolózár) tömítetlensége
vagy a vasbeton szerkezet nem víz-
záró, gyenge kivitelezése miatt 
okozott gondot, habár ez is hozzá-
tartozott volna egy szakmailag he-
lyes és teljes tájékoztatáshoz.
Bárhogy is legyen, komoly gond,
különösen, ha szerkezeti hibáról
van szó.

Azok a bizonyos „szivattyúfe-
jek” aztán végleg csillagtalan éjjeli
sötétségbe burkolták a dolgot.
Innen már csak a szivattyúk „lába”
hiányzik. Ködös homály, hogy mit
is ért az Aquaserv a szivattyúfeje-
ken.

Továbbá érdemes megfigyelni,
hogy az Aquaserv által a riporter-
nek átadott felvételek nem a szük-
ségvízkivételi műről készültek,
hanem a gát feletti normál üzemű
vízkivételről. (Egyébként itt is jól
megfigyelhető a „nagy tervezői
szakmaiság”.) Csak találgathatjuk,
miért csak erről, amikor lényegé-
ben a gát alatti, szükségvízkivétel-
ről volt szó. Netalán nem arról
volna szó, hogy az Aquaserv diplo-
matikusan nem engedte a riportert
a lényegi beavatkozás színhelyéről
fényképet készíteni, amely biztos
tanújele lehetett volna a közönség
előtt a vállalat (és netán a kivite-
lező) gondatlanságának? Az itt lát-
ható két szállítható motoros
szivattyú nem csinál egyebet, mint
hogy a rácsművet megkerülve szi-
vattyúzza a Maros-vizet a nyersvíz-
betápláló fővezetékbe. Ami azt
jelenti, hogy nagyobb vízhozamot
képesek betáplálni, mint amennyit
a lecsökkent vízszintnél szabad-
eséssel biztosítani lehetett volna.
Ez a két motoros szivattyú csak
megközelítően képes egyetlen
elektromotoros szükségszivattyú
helyettesítésére. Ez a kettő men-
tette volna meg az Aquaservet a tel-
jes leégéstől? Hogy itt állították fel,
annak az a magyarázata, hogy a gát

alatt nem lehetett vízközelbe hozni
őket. Ezek szerint végül is csak egy
szükségszivattyú és ez a két moto-
ros szivattyú működött volna?

Nem szól az Aquaserv arról sem,
hogy mit tudott segíteni vagy sem a
helyzeten a vízüzemi tízezer köb-
méteres biztonsági tartaléktartály,
amely a cikkben közölt adatok alap-
ján kb. öt óra hosszat lenne képes
biztosítani az ellátott körzetek
csúcsfogyasztását. De arról sem be-
szél, hogy az ilyen sokkos nyersvíz-
betáplálás, különösen a motoros
szivattyúk által felszívott nagy
iszaptartalmú, egyáltalán nem ked-
vez a tisztítási technológiának. A
víztisztítási technológia ugyanis az
egyenletes hozamot „szereti”, és
igencsak „prüszköl”, ha ez nem így
van. Ez bizony komoly kihívást je-
lentett a víztisztító technológiai
vonal megfelelő működésének biz-
tosítása szempontjából.

A fentiek alapján teljesen nyil-
vánvaló, hogy a szükségvízkivételi
művet mihamarabb teljes felújítás-
nak kell(ene) alávetni, mivel a gát
sérülése és gépészeti berendezései-
nek meghibásodása bármikor elő-
fordulhat, például egy erős jégzajlás
következtében, és akkor egy másik
hűbelebalázs kapkodás nem biztos,
hogy meg tudná menteni a kialakult
helyzetet. De ugyanúgy már rég
megérett a helyzet az Aquaserv által
a vízüzem felújítási tervéből kifelej-
tett normál üzemi, gát feletti vízki-
vétel feljavítására is.

És ha mindezekhez hozzávesz-
szük az utóbbi látványos hálózat-
modernizáló akció utáni egyre
gyakoribb csőtöréseket (példának
csak a Kövesdombot említeném,
ahol a csőtörések szinte már gyako-
ribbak a zoknicserénél, és ahol a
legutóbbi (?) épp cikkírás közben
történt), akkor igencsak sok megol-
dásra váró gond tornyosul az Aqua-
serv berkeiben.

KelemenÁrpád

Meghibásodtak a vészhelyzeti szivattyúk –
néhány észrevétel

Szeptember 28-án Baricz Lajos pap-költő, marosszent-
györgyi római katolikus plébános tartott könyvbemutatót.
Szóhoz sem tudtunk jutni, amikor csak rakta-rakta a kötete-
ket, és egyre csak szaporodtak a könyvek oszlopai. Aligha
telik el jeles egyházi ünnep anélkül, hogy ne találkoznánk ne-
vével, verseivel. – Az ünnep üzenete először a lelkemben,
aztán az értelemben dolgozik, majd – akár pillanatok alatt –
írott formát ölt – nyilatkozta.

Elég sokirányú az érdeklődése, hetvennél több kötete jelent
meg (versek, szonettek, limerickek, próza, gyermekmesék).
A kötetek bemutatását Simon Kinga marosszentgyörgyi
római katolikus kántornő előadása színesítette, aki már kez-
dettől fogva zenésített meg verseket a pap-költő köteteiből
zongora-, hegedű-, brácsa-, furulyakísérettel. Megjelent két
énekeskönyv kottával, amiből az egyik CD-vel ellátott han-
goskönyv. A pap-költő köteteiből nagyon sok verset énekel-
nek különböző rendezvényeken, itthon és külföldön is.

A könyvbemutatón, kiragadva a sok-sok kötet költeményei
közül egyet, az Itt és most – karanténversek címűt, felolvasta
a Vírussal sújtja című verset, amiből idézek:

Vírussal sújtja Isten a világot,
hogy az egész világ megremeg bele, 
ez a nemzedék ilyet még nem látott, 
felveszi a harcot mindenképp vele,

de addig sokan itthagyják a földet,
s idejekorán őseikhez térnek:
egy hívő embert semmi le nem törhet – 
nyitva van neki kapuja az égnek. 

Simon Kinga kántornő éneke után a kötet újabb versét ol-
vasta fel, ami megdobogtatta szívünket: 

Sejtjeinkben él 
Otthonra leltünk itt, ezen a tájon, 
magunk körül tudtuk a Kárpátokat,
és megőriztük mindenféle áron, 
habár nem találtunk itt barátokat.

Ezer éven át miénk volt az ország,
ontottunk is érte sokszor hősi vért, 
amíg a latrok eldöntötték sorsát,
és a drága haza csúfos véget ért.

Szomszédjává lett régi önmagának, 
dicső múlt helyett övé most a bánat, 
hisz minden szomszédja most is acsarog,

ahol küzdve élnek még a magyarok.
Megvigasztal néha jó apám szava: 
sejtjeinkben él még a magyar haza!

Sorra ismertük meg a köteteket, mialatt az idő múlását nem
is érzékeltük. Sok magányos embernek jelentett ez a délután
feltöltődést. Szívből köszönjük Baricz Lajos plébános úrnak
a csodálatos délutánt.

Kopacz Imola, klubunk vezetője köszöntötte a születés- és
névnapokat ünneplő tagokat. Rendezvényünk szeretetven-
dégséggel zárult.

CzeránErzsébet

Könyvbemutató a marosvásárhelyi Magányosok Klubjában 

Szerkeszti:MezeySarolta
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Az Erasmusról már sokan hal-
lottak, ennek az európai uniós
programnak a keretében me-
hetnek a diákok félévre vagy
egy évre külföldre tanulni. Így
hosszabb távon megtapasz-
talhatják, hogy milyen formá-
ban történik az oktatás
Európa más egyetemein.
Azonban létezik az Erasmus+
is, amellyel nyári külföldi gya-
korlatra is lehet menni. Mi ta-
gadás, ez talán az orvos-
tanhallgatóknak a legérdeke-
sebb, hiszen ezáltal megnéz-
hetik, hogy milyen munka-
körülmények, felszerelés és
milyen esetek vannak külföl-
dön. Viszont tagadhatatlan,
hogy nekik van a legnehezebb
dolguk is, mert egy másik
nyelven kell kommunikálja-
nak, és az idegen szakkifeje-
zéseket is ismerni kell.

Az Erasmus és Erasmus+ tapasz-
talatairól VargaLászlót és Györffy
Lillát, a marosvásárhelyi George
Emil Palade Orvosi, Gyógyszeré-
szeti, Tudomány- és Technológiai
Egyetem általános orvosi karának
negyedéves hallgatóit kérdeztük.

– Milyen különbségek vannak az
Erasmus programok között?
Lilla: Kétféle van: a két hónapos

nyári gyakorlat és a féléves vagy
éves, itt lehet választani, hogy mi-
lyen periódusra megy el a diák.
Utóbbi értelemszerűen magába fog-
lalja, hogy a választott egyetemen
kell tanulni, míg a nyári esetében
nem kell a két egyetem között kap-
csolat legyen, hanem egyeztetni kell
az adott intézménnyel – a mi ese-
tünkben egy kórházzal –, és ameny-
nyiben elfogadják a jelentkezést,
lehet menni.

– A féléves vagy éves Erasmus
esetében hogyan történik az egyetem
kiválasztása, a leszervezés, és mire
kell készülni?
Lilla:Be kell nyújtani egy öné-

letrajzot, és fontos tényező a tanul-
mányi átlag. Ez és az esetleges ku-
tatások alapján minden jelentkező
kap egy pontszámot, és akinek a
legtöbb pontja van, az választ elő-
ször, és így megyünk lefele. A he-
lyek száma korlátozott a különböző
egyetemeken.

– Nincs gond a vizsgák és a kü-
lönböző tantárgyak elismertetésé-
vel? Nyilván a hazajövetel után...
Lilla:Ezt már előre lehet tudni.

Le kell adni ugyanis egy tervet,
hogy milyen tárgyakat akarunk fel-
venni, és ha itthon aláírják, hogy az
a diák tanulhatja azokat a tárgyakat,
illetve a választott külföldi egyetem
is aláírja, akkor el fogják fogadni. A
lényeg az, hogy ugyanannyi kredit-
pontot kell kint is szerezni, mint itt-
hon. Továbbá a tantárgyak is meg
kell egyezzenek a következő évek
itthoni tantárgyaival, vagyis nem
muszáj negyedéves tantárgyakat fel-
venni, ha valaki negyedéven megy
ki, hanem lehet ötödéves tantárgya-
kat is.

– Mi a helyzet a nyári szakmai
gyakorlattal? Ezt hogyan kell le-
szervezni?
László: Körülbelül első félév

vége felé kihozza az egyetem, hogy
lehet nyári gyakorlatot végezni az
Erasmus-program keretén belül, ami
Európára terjed ki. Az igényléshez
le kell adni egy szándéknyilatkoza-
tot, és akárcsak a hagyományos
Erasmusnál, ott is készül egy rang-
sor az egyetemi évek tanulmányi át-
laga szerint. Viszont pluszpontot ér,
ha az egyetemen a diák egyben de-
monstrátor is, azaz segít a tanárok-
nak a tanításban, de nem egyetemi
oktató. A tanszékek választják ki,
hogy ki lehet demonstrátor, általá-
ban a jelentkezést követő demonst-
rátori vizsga függvényében. Erre a
tevékenységre tehát lehet kapni egy
igazolást, ami szintén beleszámít az
Erasmusba. Továbbá a tudományos
kutatói munkára, tudományos cik-
kek publikálására úgyszintén. A
rangsor fogja eldönteni, hogy a diák
megkapja-e a nyári Erasmus-ösz-

töndíjat, ami jelenleg körülbelül
1300 euró. Ezt követően Európában
bárhol lehet választani egy kórházat,
amellyel a diák fel kell vegye a kap-
csolatot. Azt, hogy milyen papírok
szükségesek – mint például motivá-
ciós levél –, a kórház határozza
meg. Ha fogadják a diákot, akkor
kell készíteni egy tervet, hogy mivel
szeretne ott foglalkozni, és a kórház
igazgatója mint befogadó fél le kell
pecsételje. A szakmai gyakorlat
ideje 60 nap.

– Az orvosi képzés során kötele-
zően kell járni a kórházba gyakor-
latozni itthon is. Miben tér el, vagy
miben jobb, már ha egyáltalán be-
szélhetünk ilyenről, egy külföldi kór-
házban a gyakorlat?
László:Az eddigi években úgy

volt, hogy harmadév végétől lehetett
jelentkezni a nyári Erasmusra. Ez az
idén változott, most már másodév
után is lehet jelentkezni. Mivel mi
magyar vonalon tanulunk, az elmé-
letet magyar nyelven oktatják, ezért
a legtöbben tőlünk Magyarországra
mennek. Az itthoni gyakorlat két
részre oszlik. Egyrészt van egy kö-
telező tanév közi gyakorlat, ezek az
ügyeletek, és 4, 6 vagy 8 szükséges,
annak függvényében, hogy hányad-
éves hallgatóról van szó. Ez kötele-
zően meg kell legyen. Ezenkívül
van a nyári szakmai gyakorlat, ha
ezt itthon végzi a hallgató, ugyan-
úgy kell beszélni egy klinikaveze-
tővel, vagy ha van orvos ismerős,
akkor meg lehet kérni, hogy mel-
lette lehessen végezni a nyári gya-
korlatot. A külföldi folyamatról már
volt szó, viszont itthon sajnos nem
minden esetben veszik annyira ko-
molyan a gyakorlatot.
Lilla:Én Isztambulban voltam

szakmai gyakorlaton, és ez teljesen
véletlenül jött össze. Mondta az
egyik ismerősöm, hogy neki aláír-
ták a szükséges iratokat, mivel a jár-
vány miatt nagyon nehéz volt bárkit
is kapni, aki beleegyezik a gyakor-
latba, és fogad, hiszen sok helyen az
adott országban tanuló diákokat
sem tudták fogadni nyári szakmai

gyakorlatra. Amikor ezt meghallot-
tam, akkor a biztosra mentem. Bu-
dapesttel úgy voltam, hogy biztos,
hogy ott is sokat lehet tanulni, de ha
már van egy ilyen lehetőség, akkor
ki akartam próbálni valami mást.
Bevallom, hogy messzemenőleg
jobb volt, mint amire számítottam.
A kórház nagyon felszerelt, és
olyan beavatkozásokat csinálnak,
amelyeket Európa-szerte csak két
helyen: Isztambulban és London-
ban. Törökország legrégebbi kórhá-
zában voltam, ahol rengeteg ember
megfordul, és ebből adódóan renge-
teg esettel lehet találkozni. Naponta
láttam nagyon ritka betegségekből
kettőt-hármat is, ezekről eddig csak
hallottam.

– Milyen nyelven beszéltetek Isz-
tambulban, és mekkora kihívást je-
lentett a nyelvi korlát?
Lilla: Angolul beszéltünk.

Nekem nem okozott különösebb
nehézséget, mert angolul jobban
tudok, mint románul. Szerencsére
az orvosoknak sem jelentett nagy
gondot az angol nyelv. Én a geneti-
kai osztályon gyakorlatoztam, és ott
főleg a laborban voltunk, ahol fon-
tos szerepe van a kutatásnak.
Három hétig ott voltam, és ez alatt
az idő alatt nem igazán volt közvet-
len kapcsolatom a páciensekkel.
Angolul magyaráztak nekem, ez idő
alatt kaptam egy nagyon átfogó
képet a genetikáról. Amikorra már
betegekkel is kellett beszélni, ad-
digra megtanultam egypár szót tö-
rökül, így az alapinformációkat el
tudtam mondani. Miután az orvo-
sok befejezték a konzultációt, el-
mondták nekem angolul, hogy mi
volt az eset, hogy értsem meg én is.

– Milyen Magyarországon orvos-
nak lenni?
László:Elsősorban el kell mond-

juk, hogy mindketten most kezdtük
a negyedévet. Az első három év
preklinikum, és most megyünk be a
klinikumba. Én a Semmelweis Kli-
nika Sürgősségi Betegellátó Osz-
tályán voltam. Érdekes tapasztalat
volt olyan szempontból, hogy most

huzamosabb ideig bejártam a kór-
házba, és ott dolgozhattam. Nagyon
segítőkészek voltak, és óriási előny
volt, hogy szabadon tudtunk be-
szélni a páciensekkel is, nem voltak
nyelvi korlátok. Éjjeli ügyeletben,
amikor legtöbbször mindössze
annyi volt a feladat, hogy fel kellett
ügyelni a betegeket, lehetőség volt
arra, hogy próbabábukon gyakorla-
tozzunk. Nem voltunk sokat kint, de
jó volt!

– Visszamennétek még egy nyári
Erasmusra?
László: Igen. De mivel még

nincs bennem letisztázódva, hogy
milyen szakterületen szeretnék dol-
gozni hatodév után, szeretnék minél
több mindent kipróbálni. Illetve,
Lillával ellentétben, én románul
jobban beszélek, mint angolul, tehát
nem nagyon tervezek messzebbre
menni. Azonban már Magyarorszá-
gon érződik, hogy sokkal jobban
kezdik átvenni a nyugati, a fejlődő
orvoslás szokásait és felszereléseit.
Lilla:Mindenképpen visszamen-

nék! Összesen 24 hónapot lehet
erasmusozni, és ha egy diák teljesen
ki akarja ezt használni, akkor két
teljes éves Erasmus- és két nyári
képzésre mehet el. Ha lehet, én ki-
használnám teljes mértékben.
Egyetértek Lászlóval abban, hogy
érdemes minél több szakterületet
kipróbálni a gyakorlatban. Nekem
is van három-négy opcióm, hogy
mit szeretnék dolgozni, és ezekből
minél többet megnéznék, ha már
van rá lehetőség.

– Lilla, mit vársz el az egyéves
olaszországi Erasmustól?

– Először is remélem, hogy jól
megtanulok olaszul, illetve bízom
benne, hogy megtapasztalok egy, az
itthonitól eltérő tanítási módot, és
kíváncsi vagyok, hogy ott milyen
formában adják le a dolgokat. Eddig
nekünk itthon preklinikum volt,
most kezdődik a klinikum kint is,
itthon is, tehát éppen annyira nem
fogom tudni összehasonlítani, de
nagy reményeket fűzök Olaszor-
szághoz. 

Hol jobb tanulni és gyakorlatozni?
Az Erasmus-program lehetőségeiről

Rekordszámú, az elemzők által
vártnál több elektromos autót szál-
lított ki a Tesla a harmadik negyed-
évben.

Az amerikai autógyártó a honlapján hét-
végén nyilvánosságra hozott tájékoztató-
jában közölte, hogy 241 ezer 300 autót
adott át, ami éves összevetésben 66,4 szá-
zalékos, az előző negyedévhez képest
pedig 16,9 százalékos növekedést jelent.
Elemzők ennél kevesebb, mintegy 229
ezer jármű leszállítására számítottak.

A kiszállított autók túlnyomó része,
több mint 232 ezer darab a „tömegtermék-
nek” szánt Model 3 és Y típusok valame-
lyike volt.

Július–szeptemberben a Tesla 237.823
autót gyártott, ebből 228.882 volt Model
3/Y, a Model S/X autók száma pedig
8941-re rúgott. 

A Tesla a tavalyi harmadik negyedév-
ben 145.036 autót gyártott és 139.593-at
szállított ki, míg az idei második negye-
dévben 206.421 járművet állított elő és
201.304-et adott át. 

A Tesla július–szeptemberben már a ha-
todik egymást követő negyedévben tudta
növelni a kiszállított járművek számát. Bár
a harmadik negyedév elején a Teslánál is
súlyos helyzetet teremtett az alkatrészhi-
ány, a szeptember rendkívül erős hónap-
nak bizonyult.

Az idei első kilenc hónapban a cég több

mint 627 ezer autót szállított le megrende-
lőinek, gyakorlatilag dupláját a tavaly
ilyenkori több mint 318 ezernek. Tavaly az
egész évben 499.550 autót szállított ki a
Tesla. 

Vetélytársaihoz képest a Tesla jobban
átvészelte a chipválságot. Az amerikai Ge-
neral Motors (GM), a japán Honda és több
más nagy rivális kevesebb autót tudott ér-
tékesíteni július–szeptemberben az Egye-
sült Államokban az elhúzódó chiphiány
miatt. A GM értékesítése például közel 33
százalékkal több mint egy évtizedes mély-
pontra zuhant. 

Elemzők szerint a Teslát segítette az
erős kínai kereslet, az Európába irányuló
export növekedése és az olcsóbb Y modell
bevezetése. Bár az amerikai autógyártó
még nem közölt adatokat Kínáról, a vára-
kozások szerint a sanghaji autógyár terme-
lésének több mint kétharmadát exportálta
Európába és más ázsiai országokba. 

A Nasdaqon jegyzett Tesla 0,10 száza-
lékos mínuszban, 774,74 dolláron zárt
pénteken, ami 86,4 százalékkal nagyobb
az egy évvel korábbi árfolyamnál. Az el-
múlt 52 hét alatt 379,11 dollár és 900,40
dollár között mozgott az árfolyam. A pén-
teki záróárfolyam alapján a Tesla piaci tő-
keértéke 767,48 milliárd dollárt tesz ki.

A Tesla október második felében teszi
közzé harmadik negyedéves gyorsjelen-
tését. (MTI)

Rekordszámú autót adott át a Tesla 
a harmadik negyedévben
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Nagy-Bodó Szilárd

Megjelent az Erdélyi Gyopár legfrissebb száma
– A természetjárás népszerűsítése
– Meteorológiáról a szakembe-

rek szemszögéből
– A válaszúti Bánffy-kastély
– Kisvasút a Hortobágy pataka

mentén
– Szórakoztató aranyosszéki tör-

ténelmi földrajz
– Erdei vöröshangyák akcióban
A 2022-es esztendő falinaptárját

reklámozza a legfrissebb Erdélyi
Gyopár – a turisták előttünk járnak,
lehet ennek egyik üzenete, aki vi-
szont a naptárt fellapozza, abban
biztos lehet, ha nem is előttünk, de
mindenképp szép helyeken járnak.
A túrázásból, természetjárásból,
honismeretből, környezetvédelem-
ből nyerhet ízelítőt az, aki az Erdé-
lyi Kárpát-Egyesület folyóiratát
kezébe veszi. És ez is a cél, amint
az az EKE-elnök vezércikkében ol-
vasható: A természetjárás népsze-
rűsítése. A színes-míves kiadvány
beszámol a szervezet tagságának
kirándulásairól, az egyesület kiad-
ványait népszerűsíti, szó van benne
meteorológiáról, csillagászatról,
borvizekről, gombafélék bemutatásáról és
múltidézésről is.

A Kastély-sorozat érdekes epizódja a vála-
szúti Bánffy-kastély bemutatása, a kisvasútke-
resés sorában a Hortobágy pataka mentére
látogatunk el, és ha nagyítót ragadunk, a vö-
röshangyák akcióinak lehetünk részesei.

Hunyadról Olténián át Gyergyóba kalauzol-
nak a Hazajárók, hogy aztán átugorjunk Dob-

rudzsa növényritkaságainak szemlélésére,
majd az aranyosszéki történelmi földrajzon
szórakozzunk.

Ezúttal sem marad el az Ökolábnyomok
környezetvédelmi melléklet, és helyük van a
külföldi túráknak is, hogy jobban vágyjunk
Isztambulba, vonzóbb legyen Marrákes.

A folyóirat az EKE-tagszervezeteknél kap-
ható.



A kutyás életforma sok em-
bert vonz, ezt mutatja a vi-
lágkiállítás és a kísérő
rendezvények látogatott-
sága egyaránt – hangsú-
lyozta az „Egy a Termé-
szettel” Vadászati és Ter-
mészeti Világkiállítás kor-
mánybiztosa a Fejér megyei
Soponyán, a rendezvény-
hez kapcsolódó szombati 
főtenyészvizsgán, amely a
Magyar Vizslák Világszö-
vetségének első hivatalos
rendezvénye volt.

Kovács Zoltán kiemelte, hogy a
világkiállítás megszervezésével
nem fejeződött be a munka, sokkal
inkább elkezdődött, mivel a ren-
dezvényt övező érdeklődés arról
tanúskodik: sokat kell beszélni a
jövőben a kutyás életformáról, és
meg kell mutatni az embereknek,
mit jelent kutyát tartani.

Kérdésre elmondta: kutyával
élni más életminőség, egyben fe-
lelősség is. A velük való együtté-
lést szeretnék bemutatni, minél
inkább meg kívánják mutatni, ho-
gyan tudnak a kutyák a család ré-
szévé válni, és miként tudnak
hasznára lenni a vadászoknak. Ko-
vács Zoltán, aki egyben a világ-
szövetség elnöke, arról is beszélt,
hogy szeretné, ha Soponya állandó

otthona lenne a magyar vizslás
versenyeknek.

A szervezetről elmondta: 2020-
ban hozták létre, szerinte az utolsó
pillanatban, mielőtt valamely nagy
számban, kiváló minőségben ku-
tyát nevelő és tenyésztő ország,
mint Németország, az Egyesült
Államok vagy Oroszország elvet-
te volna Magyarországtól ezt a 
lehetőséget, hiszen a magyar vizs-
lák világszerte rendkívül népsze-
rűek. Rámutatott, hogy a két
magyar kutyafajtának, a rövid- és
a drótszőrű vizslának „otthon van
a helye”.

A kormánybiztos büszkeségé-
nek adott hangot amiatt, hogy si-
került összefogásra bírniuk a
fajtagondozó szervezeteket, és
velük együttműködve elkezdték
kidolgozni a küllem- és munka-
standardokat, ami azt jelenti, hogy
ezeket a magyarok fogják megha-
tározni a világnak, nem pedig for-
dítva. A világszövetség küldetése
még, hogy a magyar vizsláknak
olyan keretet teremtsenek, amely
hosszú időre megfelelő tenyész-
tési, ápolási körülményeket teremt
e fajtának – tette hozzá.

L. Simon László, a Magyar
Nemzeti Múzeum főigazgatója
arról beszélt, hogy a világkiállítás
különösen nagy hangsúlyt helye-

zett a kutya és a vadász kapcsola-
tára, például szinte valamennyi pa-
vilon kutyabarát.

Úgy vélte, a magyarságnak
mindig is fontos volt a kutya, nem
véletlen, hogy Magyarország a te-
relő- és pásztorkutyák mellett
többféle vadászkutyafajtával ren-
delkezik, mint a magyar agár, az
erdélyi kopó, vagy a magyar
vizsla. Mint mondta, pontosan
nem tudni, mióta önálló fajta a
vizsla, de a 18. században már je-
lentős segítője volt a magyar vadá-
szoknak, sikerét pedig annak is
köszönheti, hogy kiválóan teljesít
az elejtett vad begyűjtésében.

Majoros Gábor, a házigazda
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vad-
gazdálkodási Zrt. vezérigazgatója
közölte, hogy hat országból össze-
sen 45 nevezés érkezett a ver-
senyre. A rövid- és drótszőrű
vizslák küllemét, valamint mezei
és vízi teljesítményét is értékelik a
két nap során.

Péter Attila főbíró elmondta,
hogy a versenyen háromfős bírói
csoportok voltak, a hozzájuk be-
osztott kutyákat az adott csoport
viszi végig minden feladaton.
Szombaton küllembírálattal kezd-
tek, vasárnap mezőn és vízen mu-
tathatják meg tudásukat a be-
nevezett magyar vizslák. (MTI)
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Rekordmagasságba szárnyalt,
és elérte a 2,7 milliárd dollárt
a kortárs művészeti árverések
bevétele a 2020–2021-es
pénzügyi évben. A kiemelkedő
bevételben komoly része volt
a digitális hitelesítésnek – írta
hétfőn az Artprice vállalat
éves jelentésében.

2020. június 30. és 2021. június
30. között 102 ezer kortárs művé-
szeti alkotást adtak el az árverése-
ken. Az alkotások az 1945 után
született művészek munkái: festmé-
nyek, szobrok, installációk, rajzok,
fotók, nyomatok, videók és digitális
művek.

A művészeti piac forgalmának 23
százalékát tette ki a kortárs alkotá-
sok eladása, míg húsz évvel ezelőtt
ez az arány csak 3 százalék volt.

A 2020–2021-es évadban 59 or-
szágban 770 aukciósház árveréseit
összegezte a jelentés. A műkincsfor-
galomban a Christie’s 32 százalé-
kos, a Sotheby’s 26 százalékos, a
Phillips 10 százalékos bevételt ért
el.

A kortárs művészeti piac forgal-
mában az úgynevezett NFT, azaz a
nem helyettesíthető token hozott je-
lentős fellendülést, amivel a digitá-
lis műalkotásokat hitelesíteni és
védeni lehet az illegális sokszorosí-
tástól, lopástól. 

Az NTF-alkotások az online for-
galom egyharmadát tették ki 2021-

ben, a globális eladásoknak pedig a
2 százalékát – írták a jelentésben.

Az aukciósházak igyekeznek in-
tegrálni a piac számára korábban is-
meretlen műveket, mint például a
digitális művész Beeple (Mike Win-
kelmann) alkotásait, akinek mun-
kásságáról az első, 69,3 millió
dolláros árverési üzlete előtt csak
kevesen tudtak. A műkincspiacnak
ez a része elsősorban a harmincas
vagy negyvenes éveikben járó,
technikailag képzett, új gyűjtőket
vonzza.

Az utcaművészet is nagymérték-
ben támaszkodik az NFT-re, a graf-
fitiművész Banksy egyike a világ öt
legsikeresebb művészének az auk-
ciókon. 2021 első félévében 123
millió dollárért keltek el alkotásai.
A kortárs művészetben a festészet
továbbra is a vezető kategória az
aukciós bevétel (73 százalék) és az
eladott tételek (42 százalék) tekin-
tetében. 

A világméretű eladások 40 száza-
lékával Kína a kortárs művészeti
forgalom központjává vált, meg-
előzve az Egyesült Államokat (32
százalék) és az Egyesült Királysá-
got (16 százalék). 

Hongkong, Londont is elhagyva,
közvetlenül New York után követ-
kezik a kortárs művészeti piac leg-
fontosabb városainak élén. Párizs
ebben a sorrendben az ötödik he-
lyen áll. (MTI)

Történelmi rekordot ért el a kortárs
művészeti árverések bevétele

Szabó Nikolett, Szabadka lo-
vasa Pipacs nevű lován
nyerte a 14. Nemzeti Vágta
döntőjét vasárnap este a bu-
dapesti Hősök terén. 

Szabó Nikolett Heves, Farkas-
laka, Kerekegyháza és Abony lo-
vasát győzte le a Millenniumi
emlékmű körül kialakított különle-
ges versenypályán. 

A 2021 leggyorsabb lovasa
címet elnyerő szabadkai versenyző
a Nemzeti Vágta vándordíját, egy
1848-as huszárszablyát és ötmillió
forintos jutalmat vehetett át az ün-
nepélyes díjátadón. Pipacs hátára
győzelmi takarót terítettek.

A döntőben másodikként befutó
Nagy Arnold, Heves lovasa egy-
millió forintos, a harmadik helye-
zett Tamás Csaba, Farkaslaka

versenyzője félmillió forintos jutal-
mat kapott, a további két döntős,
Heves és Abony lovasa 300-300
ezer forintot vihetett haza. 

A kishuszár vágtán Hajdu Fanni,
Orosháza lovasa aratott győzelmet
Nárcisz nevű pónilován, a döntő-
ben Érsekhalma, Csörög, Kishe-
gyes és Sarkad lovasát utasította
maga mögé.

Délután megrendezték a nem-
zetközi futam döntőjét is, amely-
nek győztese Csehország lovasa,
Lukas Vladyka lett. Másodikként
India, harmadikként Ausztria lo-
vasa ért a célba. Negyedik, ötödik
és hatodik helyen Olaszország,
Mongólia és Suriname versenyzője
végzett. A nemzetközi futamon a
döntőbe jutottakon kívül Magyar-
ország, Horvátország, Szlovénia,

Törökország, Románia és az Egye-
sült Királyság lovasa versenyzett.
Magyarországot Paizs Gábor kép-
viselte. A lovasok nem saját,
hanem a Bábolnai Nemzeti Ménes-
birtokról kölcsönkapott, sorsolás-
sal kiválasztott shagya-arab
őshonos magyar fajtájú lovakkal
indultak a versenyen.

A jótékonysági sztárfutamon
Széchenyi Krisztián, Krajnik-Ba-
logh Gábor, Bács Péter, Sipos Imre
és Nagy Ervin pattant nyeregbe, a
győztes végül Bács Péter színész
lett.

A Hősök terén felállított speciá-
lis pályán a kétnapos versenysoro-
zat ideje alatt 60 magyarországi és
határon túli település lovasa mérte
össze tudását az elő- és középfuta-
mokban. (MTI)

Szabadka lovasa nyerte a 14. Nemzeti Vágtát

Olasz és német kutatók ge-
netikai elemzéssel kiderítet-
ték az etruszkok eredetét, az
ókori nép Róma megalapí-
tása előtt a legjelentősebb ci-
vilizációt hozta létre a mai
Olaszország középső részén.

Származásukról már 2400 éve
vita folyik, egyes feltételezések
szerint Kis-Ázsiából vándoroltak
be, mások úgy vélték, hogy a tér-
ség őslakói voltak.

A Firenzei Egyetem és a Max
Planck Evolúciós Antropológiai
Intézet kutatói 82, egykoron a tér-
ségben élt ember maradványaiból
gyűjtött DNS-mintákat elemeztek,
az 1000-2800 éves maradványokat
12 régészeti lelőhelyen tárták fel
Közép-és Dél-Olaszországban.

A DNS-mintákat összehasonlí-
tották más ősi népcsoportok és a
mai ember DNS-ével, és azt talál-
ták, hogy az etruszkoknak, akik
nem indoeurópai nyelvet beszél-
tek, hasonló genetikai profiljuk
volt latin nyelvű szomszédjaikkal. 

Felfedezésük ellentmond azok-
nak a korábbi elméleteknek, hogy
az etruszkok máshonnan jöttek,
mint latin nyelvű szomszédjaik. A
kutatók szerint mindkét csoport a
Kaszpi-tenger sztyeppéinek térsé-
géből érkezett. Miután a bronzkor-
ban letelepedtek és gyökeret vertek
a mai Itália északi és keleti részén,
asszimilálták kultúrájukba a más
nyelvet beszélőket, amikor virágzó
civilizációvá fejlődtek a Kr. e. he-
tedik században, uralva Itália kö-
zépső részét. 

Róma megalakítása után azon-
ban, a Kr.e. harmadik századra a
Római Köztársaság vált uralko-

dóvá a térségben, és asszimilálta az
etruszkokat Kr.e. 90-re. 

David Caramelli, a Firenzei
Egyetem antropológus professzora
szerint a Science Advances folyó-
iratban megjelent tanulmányuk
megkérdőjelezi azt a feltételezést
is, hogy a hasonló genetikájú em-
berek hasonló nyelveket beszél-
nek. „Egy jóval összetettebb
forgatókönyvet feltételez, amely a
korai olasz ajkúak asszimilációjá-
ról szól az etruszk nyelvű közösség
által” – írta közleményében Cara-
melli.

Az régóta közismert volt, hogy
etruszkok a rómaiakra hagyták
örökségül vallási szertartásaikat, a
fémfeldolgozást, a gladiátorok pár-
viadalát, építészeti és mérnöki in-
novációikat, ezek változtatták át
Rómát egy éretlen településből
nagyvárossá. 

Földrajzi származásukról, nyel-
vükről azonban keveset tudtak a
tudósok.

A görög történész Hérodotosz
egykoron arról írt, hogy anatóliai,
égei-tengeri népektől erednek, akik
a mai Törökország nyugati részéről
vándoroltak nyugatra, az éhínség
elől menekülve. Egy másik görög
történész, Dionüsziosz szerint
azonban az olasz sziget őslakói
voltak. 

Most, hogy a több évezredes vi-
tára pont került, a kutatók azt ter-
vezik, hogy egy szélesebb körű
genetikai vizsgálatot folytatnak a
Római Birodalom más térségeiből
származó ősi DNS-eket felhasz-
nálva, hogy további részleteket
tudjanak meg az etruszkok és nyel-
vük eredetéről. (MTI)

Megfejtették az etruszkok 
eredetének rejtélyét 

Magyar vizslák nemzetközi főtenyészszemléje Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt



ADÁSVÉTEL

ELADÓ Nutridrink. Tel. 0722-404-
679. (22793-I)

LAKÁS

A SZABADSÁG utcában kiadó 2
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
0744-303-456. (sz.-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

EGYESÜLETEK, egyéni vállalkozá-
sok alapítása, ügyintézése. Tel.
0729-567-876. (13050-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és minden-
féle más munkát, kerítéskészítést is.
Tel. 0721-443-518. (13013-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, bármilyen szigetelést, csatorna-
készítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéské-
szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-
782. (13124)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemez-
munkát, ácsmunkát, szigetelést, csa-
tornák, teraszok, kerítések
készítését, festést. Tel. 0759-467-
356. (13124)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0771-605-189. (13287-I)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-
tást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(13330-I)

MAGÁNSZEMÉLY vállal festést,
padlócsempe-lerakást, szigetelést
polisztirénnel, cserépkicserélést. Tel.
0747-816-052. (13346)

ELTAKARÍTJUK udvarból, garázs-
ból, tömbházlakásból a szemetet,
limlomot, és el is szállítjuk. Tel. 0743-
512-168. (13346)

MEGEMLÉKEZÉS

„Ha emlegettek, köztetek
leszek, szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek. Ne
sírjatok, én már nem
szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek.
Búcsúztam volna, de erőm
nem engedte, csak a szívem
súgta halkan: isten veletek.”
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk a
marosvásárhelyi DEMETER
JULIÁNNA VIORICÁRA
halálának első évfordulóján. 
Drága, szép emlékét szívében
őrzi édesapja, három testvére
családjukkal. (13335)

Fájó szívvel emlékezem
október 5-én a marosvásár-
helyi DEMETER JULIÁNNA
VIORICÁRA halála első
évfordulóján. 
Sírva írom szomorú bánatom,
hogy örökre elmentél,
elfogadni nem tudom.
Telhetnek hónapok,
múlhatnak évek, 
nem feledlek, testvér, én
téged. 
Arcomat könny mossa, mert
nem vagy már többé, 
szívemben emléked élni fog
örökké. 
Jóságos szíved pihen a föld
alatt, 
minden könnycseppem
nyugtassa álmodat. 
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
fájó szívvel őrzi nővére, Gizi.
(13336)

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk a
drága édesanyára, anyósra,
nagymamára és testvérre,
néhai CSEGZI ESZTERRE
halálának 2. évfordulóján.
Emléke legyen áldott!
Szerettei. (13348-I)

„Ne sírjatok, én már nem
szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek.
Búcsúztam volna tőletek, de
erőm nem engedett, csak a
szívem súgta halkan: isten
veletek.”
Fájó szívvel emlékeztünk
október 3-án a szeretett
élettársra, apára, nagyapára,
dédapára, a jobbágyfalvi
SZÁSZ LAJOSRA halálának 3.
évfordulóján. Míg élünk,
szívünkben hordozzuk szép
emlékét. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Élettársa, Kamilla, gyermekei
és azok családja. (13354-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, após,

MAJOR ISTVÁN
69. évében megpihent.
Temetése október 6-án 13 órakor
lesz a marosludasi kápolnától.
Búcsúzik tőled feleséged, Csöpi,
lányod, Kata, fiad, Tamás.
„Amikor Isten látta, hogy az út túl
hosszú, a domb túl meredek, 
a lélegzés túl nehéz lett, átölelt
és mondta: gyere haza.” (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
jó szomszéd, jó barát és rokon, 

FÜLÖP JULIÁNNA 
(szül. Ambrus)

életének 87. évében, október 
4-én csendesen megpihent.
Temetése október 6-án, szerdán
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
római katolikus temető felső 
kápolnájából, római katolikus
szertartás szerint. 
Nyugodj békében!

A gyászoló család. (13351)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Márton Katalinnak, és mélyen
együttérzünk vele szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! A Megyei Tanács
Technikai Igazgatóságának
munkatársai. (13343-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Cseh Juliánna kuratóriumi
tanácsosnak, és együttérzünk
vele TESTVÉRE elvesztése
miatt érzett fájdalmában. A
marosvásárhelyi Magányosok
Klubjának tagjai. (13344-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65949-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált 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, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKETalkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Ma-
rosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (22793-I)

BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)

ATORDAICÉGalkalmaz SOFŐRÖKET és KARBANTARTÓT.
Tel. 0744-644-026. (22796-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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Ismerkedés 
a kortárs rövidprózával

Október 7-én, csütörtökön
György Alida kortárs magyar író
tart rendhagyó irodalomórát a II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Teológiai Líceumban 9 órai kez-
dettel. Az esemény Brandner Judit
Emőke magyar szakos tanár segít-
ségével valósul meg.

György Alida 1995-ben szüle-
tett Zetelakán. Tanulmányait ma-
gyar irodalom és komparatisztika
szakon végezte Kolozsváron,
majd ugyanitt tanult fotó-, film-
művészet és média szakon is.
Nemrég fejezte be a mesterképzést
a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem drámaírás szakán. Pró-
zát, lírát és kritikát ír. A Látó fo-
lyóirat nívódíjasa, 2017-ben a
Communitas Alapítvány alkotói
ösztöndíjasa. Jelenleg az F21.hu-
nál prózaszerkesztőként dolgozik.
Idén jelent meg első kötete Hár-
masszabály címen.
A projektről

Összesen nyolc író és írónő ta-
lálkozik hét marosvásárhelyi lí-
ceum diákjaival néhány rend-
hagyó irodalomóra keretén belül.
Folytatódik tehát az az író-olvasó
találkozósorozat, amelyet a Po-
dium Egyesület kezdeményezett,
és amelynek célja, hogy a kortárs
írók, diákok és tanárok között

egyedi találkozások valósuljanak
meg. A rendhagyó irodalomórák
során kb. 600 diáknak lesz lehető-
sége kortárs íróval vagy írónővel
találkozni. 

Ioana Pârvulescu, Simon Már-
ton, Dan Coman, Láng Zsolt,
Alina Nelega, Robert Gabriel Ele-
kes, György Alida és Horia Mar-
chean tart majd rendhagyó
irodalomórákat hét marosvásárhe-
lyi líceumban: a Marosvásárhelyi
Művészeti Líceumban, az Unirea
Főgimnáziumban, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceumban, az Alexan-
dru Papiu Ilarian Főgimnázium-
ban, a II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Teológiai Líceumban, a
Gheorghe Şincai Műszaki Líce-
umban és a Traian Săvulescu Me-
zőgazdasági Líceumban.

Az idei évadot Ioana Pârvulescu
román írónő nyitotta meg az Ale-
xandru Papiu Ilarian Főgimnázi-
umban szeptember 30-án. Az
írónő három rendhagyó irodalom-
órán beszélgetett három osztály
diákjaival irodalomról, írásról és
alkotásról.  Az elmúlt három
évben a Podium Egyesület által
szervezett író-olvasó találkozókon
23 író és több mint 1600 diák vett
részt. A szervezésben több mint 20
tanár segített.

Előrejelzés
Országszerte lehűlés 

várható
Az ilyenkor megszokottnál melegebb lesz a hét első nap-
jaiban, ezután azonban országszerte lehűlés várható, és
néhol csapadék is előfordulhat – derül ki az Országos Me-
teorológiai Szolgálat (ANM) október 4-e és 17-e közötti
időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Erdélyben és Máramarosban a hét első napjaiban 17-22 Celsius-
fok között alakul a nappali átlagos csúcshőmérséklet, az éjszakák
azonban hűvösebbek lesznek, 3-8 fokig, a medencékben akár fagy-
pontig hűl a levegő. Csütörtöktől fokozatos lehűlés várható, nappal
csak 11-15 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig 1-6 fok lesz,
Kelet-Erdélyben fagypont alá süllyedhet a hőmérők higanyszála. A
jelzett időszak második hetén nem lesznek jelentős hőmérséklet-in-
gadozások, a nappali csúcsértékek 13-17 fok, az éjszakai minimumok
0-6 fok körül alakulnak. Esőre október 8-án, illetve a jövő héten lehet
számítani. 

A Bánságban és a Körösök vidékén is melegebb lesz az első na-
pokban, mint ilyenkor általában, 20-24 fok is lehet nappal, éjszaka
pedig 9-12 fok várható. Szerdától aztán fokozatosan lehűl az idő, a
hét utolsó napján már nem lesz több 13-15 foknál, éjszaka 6-8 fokig
csökken a hőmérséklet. Jövő héten nappal 16-18, éjjel 5-9 fokos hő-
mérsékletre lehet számítani. Szerdától szombatig kiterjedt területeken
várható kisebb mennyiségű eső, jövő héten csak helyenként fordulhat
elő eső. 

A hegyekben az évszaknak megfelelő időjárás várható az első na-
pokban, 11-15 fokos nappali és 2-7 fokos éjszakai hőmérséklettel.
Csütörtöktől ott is lehűl az idő, nappal nem lesz több 4-10 foknál, éj-
szaka mínusz 4 – plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet. Csapadékra
7-e és 9-e között lehet számítani – 1700 méteres magasság fölött
havas eső vagy hó formájában –, és jövő héten is eshet. (Agerpres)
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

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

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

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

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

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

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

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

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

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


