
Több mint hat évvel ezelőtt készült el,
és fogadta első lakóit a mezőbodoni
korszerű idősotthon. Az európai normák
szerint, uniós és kormányforrásból fel-
épített ingatlannak az induláskor
három-négy lakója volt, a 24 férőhely
azonban rövid időn belül betelt, és
azóta is telt ház van.

Nemcsak a megyéből, hanem távolabbi vidé-
kekről is vannak jelentkezők, a legelső ellátott
Máramarosból érkezett, és most is az otthonban
él – tudtuk meg Varo Levente polgármestertől,
aki szerint eljött az épületbővítés ideje, hiszen
sokan szeretnének beköltözni a modern, tiszta
és tágas otthonba, helyhiány miatt azonban vár-
niuk kell. A községgazda kétszeresére növelné
az ingatlant, és erre terület szempontjából van
is lehetőség. 

A koronavírus-járvány miatt nem időzhet-
tünk hosszasabban az épületben, amelynek
lakói éppen az ebédre vártak, néhány fotót vi-
szont készíthettünk az előtérben és a szépen
gondozott, parkosított, pihenőpadokkal ellátott
udvaron. Varo Levente közben arról is felvilá-
gosított, hogy a gondozottak kétszemélyes szo-
bákban laknak, és a személyzet kifogástalan
munkával igyekszik minden kényelmet biztosí-
tani a számukra.

Jogos kérdések
Mikor lesz vége a kormányválságnak? Egyáltalán véget ér va-

laha? Ezek a kérdések foglalkoztatják mostanában leginkább a jár-
vány- és energiaválság sújtotta közvéleményt, ezeket a kérdéseket
szegezte nekem a minap az utcán egy ismerősöm. Azt mondta, Ro-
mánia rendszerváltás utáni politikája kisebb-nagyobb szünetekkel
botrányról botrányra, tévedésről tévedésre bukdácsol. A kérdések
tehát jogosak.

Valójában nem sok jele mutatkozik a pozitív változásnak. Az elnök
„saját” kormányát menesztő bizalmatlansági szavazás, illetve az
önjelölt Cioloş-kormány sikertelen próbálkozása után a legutóbb
kijelölt miniszterelnök folytatja a hét végén elkezdett kormányala-
kítási tárgyalásokat.

A hónap elején megbuktatott, jelenleg ügyvivő kormányfő azon-
ban határozottan kijelentette: szóba sem jöhet, hogy tagja legyen a
Nicolae Ciucă vezette kabinetnek, mivel a PSD és az USR közösen
buktatta meg a Cîţu-kormányt, „összeférhetetlennek” tartja, hogy
olyan kormány tagja legyen, amelyiket e két pártnak a szavazataival
iktathatnak be. 

A kormányalakításra felkért Ciucă vasárnap folytatta az egyez-
tetéseket a PNL és az RMDSZ szakértőivel a kormányprogram vég-
legesítése érdekében, megbeszélést tart a kormányprogramról a
Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) vezetőivel. Szombaton
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A zsarnokság 
áldozataira emlé-
keztek Szovátán
Az 1956-os magyarországi forradalom
idején Erdélyben is voltak különböző
szervezkedések, amelyeket azonban
a rendszer viszonylag hamar elfojtott.
Hasonló események Sóvidéken is tör-
téntek, a forradalom leverését köve-
tően nyolc itteni személyt ítélt börtönre
a bíróság.

____________4.
Éveimet 
visszapergetem – 
fotókiállítás
Kerekes Péter Pált Erdély-szerte – és
nem csak – elsősorban természetfo-
tósként ismerik, hiszen több évtizede
kirándulásai során eljutott a föld mé-
lyétől a magashegyek csúcsáig, és
mindig vele volt és van a fényképező-
gépe. Analóg és digitális kamerájával
megszámlálhatatlanul sok élményt,
eseményt, tájat rögzített. 

____________5.
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Kétszer több lenne a hely

Bővítés előtt az idősotthon



Ravatalozók épülnek 
Régi igényük válik valóra a nyárád-

magyarósiaknak, ugyanis évek óta
szóbeszéd tárgya a ravatalozók felépí-
tése, de nem sikerült megvalósítani.
Jelenleg Nyárádmagyaróson, jövőre
pedig Nyárádselyében és Torboszlón
is létrehozzák őket. 

Mindhárom épületet önerőből, saját
költségvetésből finanszírozza a polgár-
mesteri hivatal, külön-külön 50.000
eurót szántak rá. Típusépület lesz mind-
három településen. Eddig Andrásfalvá-
ról vagy Nyárádszeredából kísérték
utolsó útjára a magyarósi elhunytakat,
ameddig lehetett, a templomokban is
búcsúztattak, de a járvány miatt itt sem
lehet megadni a végtisztességet. Mind-
három településen a legnagyobb gondot
az erre alkalmas, szabad telek hiánya
okozta. Magyaróson sikerült egyezséget
kötni a gyulafehérvári érsekséggel, és
így a katolikus templom melletti telekre
építették fel a ravatalozót. Selyében is a
katolikus plébánia udvarán lesz a ha-
sonló épület. Míg az előbbi már tető
alatt van, az utóbbi helységben mintegy
két hét múlva fognának hozzá az alap-

ásáshoz. Torboszlón késett a telek hely-
zetének tisztázása, a helyiek sem tudták
eldönteni, hol legyen a ravatalozó,
végül a református parókián felül van
egy terület, ami valamikor közterület
volt, de nem hivatalos cserékkel gazdát

váltott. Ezt a helyzetet sikerült tisztázni,
egy-két héten belül újra közterületté
nyilvánítani. Az épülethez szükséges
összeget már elkülönítették a költségve-
tésben, a munkához jövő tavasszal fog-
nak hozzá. (vajda)

Megjelent a Helikon októberi száma
Megjelent a Helikon második októberi, 2021/20-as lapszáma, benne

Márton Evelin vezércikke, valamint Papp Attila Zsolt interjúja Feren-
czes István Kossuth-díjas költővel, íróval. Verset közöl Csontos Márta,
Fellinger Károly, Sánta Miriám, Szondy Adorján-György és Vári
Csaba, prózát Gerber Erika, Kőnig Levente és Debreceni Balázs, esszét
László Noémi. Ion Stratan versei André Ferenc fordításában olvasha-
tók. 

A Pavilon 420-ban a Helikon irodalmi folyóirat Amit nem lát a web-
kamera című pályázatának különdíjasai olvashatók: verset közöl Csapó
Kriszta, prózát Zongor Andrea, Claudiu Komartin versei Horváth Benji
fordításában olvashatók. A Ráolvasásban Vörös István ír esszét Az ol-
vasó szabadsága címmel. 

A Kinematográfban Farkas Boglárka Angéla ír a 21. Filmtettfesztről,
a Theátrumban Bartha Réka színikritikája olvasható a Székelyudvar-
helyi Tomcsa Sándor Színház Bizalom utca című felolvasószínházi elő-
adásáról. Kritikát Biró Mónika-Anita ír Tamás Dénes Könyvjelzők.
Írások az éppen történő irodalomról és Zsidó Ferenc Trendek és elhaj-
lások. Irodalomkritikák című kötetéről. Fülszöveget Mărcuţiu-Rácz
Dóra jegyez Ferencz Mónika Búvárkodás haladóknak és Ayhan Gök-
han Sókirályság című kötetéről. Az Amplitúdóban Jakabffy Tamás esz-
széje olvasható, az Artefaktumban Kányádi Iréne ír a magyar fotográfia
napja alkalmából rendezett sepsiszentgyörgyi kültéri kiállításról,
amelynek anyagával a jelenlegi lapszámot illusztrálták. 

A lapszám teljes tartalomjegyzéke az alábbi hivatkozáson érhető el: 
https://www.helikon.ro/wp-content/uploads/2021/10/tartalom21-

20.pdf

Ideje az építésnek – vándorkiállítás
A Maros Megyei Múzeum szervezésében október 26-
án, kedden (ma) 18 órától a múzeum várbeli épületé-
ben megnyílik a Teleki László Alapítvány Ideje az
építésnek című vándorkiállítása. A tárlat erdélyi műem-
lékek restaurálási folyamatait mutatja be. Az épületekről
készült művészi fotók és ismeretterjesztő leírások mel-
lett több eredeti tárgy, kordokumentum, műtárgymáso-
lat, hang- és filmfelvétel segíti, hogy a látottak az
érdeklődők és a hozzáértők számára egyaránt emléke-
zetesek legyenek. A bemutató számos interaktív elemet
is tartalmaz, így a látogatók maguk is megtapasztalhat-
ják a restaurátori munka nehézségeit és szépségeit. A
kiállítás december 5-ig marad Marosvásárhelyen, kedd-
től péntekig, naponta 9–16 óra között, illetve hétvégén
9–13 óra között látogatható.

Fesztiválzáró hangverseny
Rendkívüli vokálszimfonikus hangversennyel zárul ok-
tóber 28-án, csütörtökön a XXXI. Constantin Silvestri
nemzetközi zenei fesztivál. A marosvásárhelyi Kultúr-
palota nagytermében 19 órakor kezdődő hangverse-
nyen a helyi filharmónia szimfonikus zenekarát Steffen
Schlandt vezényli, szólista Borsos Edith szoprán. Mű-
soron: Haydn-művek. Jegyek a filharmónia jegypénz-
táránál, online az Eventbook honlapján kaphatók. A
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia koncertjein a 12 év
fölöttiek kizárólag QR-kóddal ellátott oltásigazolással,
illetve a fertőzésen való átesésről szóló igazolással ve-
hetnek részt. 

Operettest a Kultúrpalotában
Hármas ünnepre készül a Lorántffy Zsuzsanna Kultu-
rális Egyesület: az egyesület fennállásának 30. évfor-
dulójára és a 15 éve megszervezett első
marosvásárhelyi operettestjére emlékezik, ugyanakkor
a hungarikumnak minősített magyar operett napja, ok-
tóber 24-e előtt is tiszteleg. Ez alkalomból október 27-
én, szerdán 18 órától operettest lesz a Kultúrpalota
nagytermében. Fellépnek: Buta Árpád, Trozner Kincső,
Szabó Levente, valamint két fiatal tehetség: Tasnády
Ádám és Portik Viktor. Meghívott: Lévai Enikő, a Buda-
pesti Operettszínház énekművésze. Zongorán Sántha
Huba József, hegedűn Fülöp Alajos, ütőhangszereken
Gombocz Avar, nagybőgőn Kostyák Márton kísér. A
részvétel díjtalan, a szervezők adományokat köszönet-
tel elfogadnak. A rendezvényen az érvényben levő jár-
ványügyi szabályok betartásával, oltási igazolással
vagy a betegségen való átesést bizonyító igazolással
lehet részt venni. 

Csütörtök a múzeumban
A Maros Megyei Múzeum Csütörtök a múzeumban
című programsorozata október 28-án a múzeum mű-
vészeti osztályán, a Kultúrpalota III. emeletén található
Ion Vlasiu Galériában folytatódik. 17 órától Cora Fodor
tudományos kutató román nyelven, 18 órától Oniga
Erika muzeológus magyar nyelven tart itt tárlatvezetést.
A belépő 16 lejbe, diákoknak 4, nyugdíjasoknak 8 lejbe
kerül, fogyatékkal élők számára ingyenes. Az esemé-
nyen a résztvevőknek fel kell mutatniuk az oltási igazo-
lást vagy a betegségen való átesés bizonyítékát. 

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max.140C
min. -2 0C

Ma DÖMÖTÖR, 
holnap SZABINA napja.
SZABINA:a Szabin férfinév
női párja, jelentése: a szabinok
népéhez tartozó nő.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. október 25.

1 EUR 4,9472
1 USD 4,2560

100 HUF 1,3567
1 g ARANY 246,1720

Virágvásár a Rózsák terén
Október 28-ától, csütörtöktől november 7-éig, vasárnapig
virágvásárt tartanak Marosvásárhelyen, a Rózsák terén, a
virágóra környékén. A vásáron a járványügyi szabályok be-
tartásával lehet részt venni. 

Folytatódik a nagytakarítás 
Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által indított őszi
nagytakarítás az alábbi ütemterv szerint folytatódik: október
26., kedd (ma) – T. Vladimirescu utca a Budai utcától, Cse-
realja, Királykút, Brassó, Arató, Moldova, Năvodari, Szelis-
tye, Păltiniş, Bazsalikom, Vadász, Bucsin, Kovászna,
Hátszeg, Vrancea, Sellemberk; október 27., szerda – Pan-
dúrok, Erdély, Bánát, Cernavodă, Máramaros, Munténia,
Zsidó Vértanúk, Bodoni Sándor, Eke, Szorgalom, Gyömöl-
csös, Dombköz utcák; október 28., csütörtök – 1918. De-
cember 1., Tisztás, Ferdinánd király, Erzsébet királynő,
Jedd, Szent István, Szent János, Ágacska, Rügy, Negoi-
ului, Erdőalja, Gyémánt park, Merészség, Áldás, Haladás,
Munka, Jövő, Testvériség, Harmónia, Dicsőség, Tulipán,
Barátság, Semenic utcák. A takarítás november 19-éig tart.
Bővebb tájékoztatás a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal Facebook-oldalán, illetve a www.tirgumures.ro honlapon. 

A Máltai Szeretetszolgálat segítőhálója
A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei to-
vábbra is várják azon idős, beteg vagy fogyatékkal élő sze-
mélyek telefonhívását, akik segítségre szorulnak a
bevásárlásban, a számlák kifizetésében, gyógyszereik ki-
váltásában és egyéb dolgokban. Tel.: 0772-034-410, mun-
kanapokon 9–13 óra között. 

Interkulturális utazás
A Marosvásárhelyi Rádió Kotta című műsora interkulturális
utazásra hívja a hallgatókat a Balkan Silk Road zenekarral.
A különleges hangzásvilág egyedien ötvözi a román, ma-
gyar, szerb, bolgár, macedón, török népdalokat, sajátos
zenei harmóniákkal, rock és dzsessz ihlette elemekkel, tisz-
teletben tartva a néptáncok sajátos dinamikáját. A zenekar
tagjai: Ciprian Dancu – klarinét, szaxofon, népi furulya, ti-
linkó, Ambrus László – trombita, flugelhorn, Apostolache
Kiss Zénó zeneszerző, hangszerelés, harmonika, Fazakas
Attila – basszusgitár, nagybőgő, Gombocz Avar – dob, ütő-
hangszerek. A koncertet élőben közvetítik, illetve online a
Marosvásárhelyi Rádió Facebook-oldalán. A járványügyi
szigorítások miatt a stúdióban nem fogadnak közönséget.
Hallgatható október 31-én 18 órától. 

Tizenéves lányt gázolt el
Október 24-én, vasárnap Marosvásárhelyen, a Bodoni ut-
cában egy 46 éves marosszentannai gépkocsivezető el-
ütött egy 15 éves helyi lakost, aki megpróbált átkelni az
úton. Az ügyben rendőrségi eljárás indult a baleset pontos
körülményeinek kiderítése érdekében.

Közúti szabálysértések
Szintén vasárnap Mezőbergenyében egy ittas gépkocsive-
zető okozott anyagi károkkal járó balesetet. Aznap Nyárád-
tőn egy személygépkocsival közlekedő megyeszékhelyi
férfit igazoltattak a rendőrök. Az ellenőrzés során kiderült,
hogy az illető lejárt forgalmi rendszámú autóval közlekedett.
Mindkét esetben rendőrségi kivizsgálás indult.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

26.,kedd
A Nap kel 

7 óra 54 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 18 perckor. 
Az év 299. napja, 
hátravan 66 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

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

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Robbanás történt Kína vezető repülési és űrhajózási
egyetemének egyik laboratóriumában

Robbanás történt Kína vezető re-
pülési és űrhajózási egyetemének
egyik laboratóriumában, két
ember meghalt és további kilen-
cen megsérültek – számolt be
hétfőn a kínai sajtó.

A kelet-kínai Csiangszu tartomány
székhelyén található Nankingi Repülési
és Űrhajózási Egyetem vezetőnek számít
a védelmi technológiákkal foglalkozó
kínai kutatóintézetek között, és élvonal-
beli, űrben alkalmazott technológiák fej-
lesztésről híres. 

A helyi idő szerint vasárnap délután
történt balesetről a kínai közösségi mé-
diában közzétett képeken az egyetem
campusából felszálló, sűrű füst látható.
Az egyetem hivatalos közleménye sze-
rint a robbanás az anyagtudományokkal
és technológiával foglalkozó szak egyik
épületében történt, ahol ezt követően tűz

ütött ki. A robbanás okát egyelőre vizs-
gálják. 

Az érintett kollégiumban öt, tartomá-
nyi szintű laboratórium működik, ame-
lyek atomenergetikai berendezések
anyagaival, energiaátváltással, elektro-
kémiai tárolással, valamint a zord kör-
nyezeti hatások elleni védelmet szolgáló
anyagok vizsgálatával foglalkoznak. A
beszámolókban nem tették közzé, hogy
melyik laboratóriumban történt a robba-
nás. 

A Global Times című kínai lap szerint
kínai kémikusok korábbi baleseteket kö-
vetően a laboratóriumok biztonságának
javítására tettek felhívást, a balesetekért
a rendszerszintű gondatlanságot fele-
lőssé téve. 

Március végén a Kínai Tudományos
Akadémia Pekingben található Kémiai
Intézetének egyik laboratóriumában tör-

tént robbanás, amely egy hallgató halálát
okozta. 2016 szeptemberében a sanghaji
Tunghua Egyetem kémiai tagozatának
egyik laboratóriumában volt robbanás,
amely két hallgatót sebesített meg súlyo-
san. Egy idén szeptember végén hozott
bírósági határozat szerint az egyetemnek
1,62 millió jüan kártérítést kellett fizet-
nie az egyik sérültnek. Mintegy három
éve, 2018 decemberében a Pekingi Köz-
lekedési Egyetem környezetmérnöki la-
boratóriumában három diák halt meg
egy robbanásban. A baleset miatt az
egyetem tizenkét tisztségviselőjét meg-
büntették. Az esetet követően a kínai ha-
tóságok módosításokat írtak elő a
veszélyes vegyi anyagok előállítását, el-
adását, szállítását és raktározását ille-
tően, átfogó biztonsági vizsgálatokat
rendelve el minden szakaszban. 
(MTI)

Morawiecki: Varsó egyenlő bánásmódért fog 
harcolni az EU-ban

Varsó egyenlő bánásmódért fog harcolni az Európai
Unióban (EU), a saját, nem pedig uniós forrásokból
fedezett országfejlesztő projektek pedig bizonyít-
ják, hogy Lengyelország hátrányos kezelése nem
lehet hatékony – jelentette ki Mateusz Morawiecki
lengyel kormányfő hétfőn.

Morawiecki a Lengyel megállapodás nevű országfejlesztő
program keretében meghirdetett, az önkormányzatoknak
szóló, a lengyel kormány saját forrásaiból fedezett pályázati
programról elmondta: ennek megvalósítása bizonyítja, hogy
az EU „semmiféle diszkrimináló lépései” nem lesznek haté-
konyak.

Az önkormányzati pályázati felhívás keretében a varsói kor-
mány az első körben több mint 23 milliárd zlotyt osztott szét.

A Lengyel megállapodás egészét uniós és a saját források-
ból is fedezik. Az uniós helyreállítási alapból járó eszközöket
(58 milliárd euró) viszont az Európai Bizottság (EB) még nem
hagyta jóvá. Az Európai Parlament pedig a múlt heti, a lengyel
alkotmánybíróságnak az uniós jog és a lengyel alaptörvény vi-
szonyáról szóló döntésére reagáló állásfoglalásában egy sor,
Varsóval szembeni intézkedésre szólította fel az EB-t, a többi
között arra, hogy utasítsa el a lengyel helyreállítási tervet.

Morawiecki az uniós források esetleges visszavonásáról a
Financial Times című lapban hétfőn megjelent interjúban nyi-
latkozott. Azon kérdésre, Lengyelország kész-e az uniós pén-
zek miatt megvétózni bizonyos kulcsfontosságú uniós
döntéseket, például a klímacsomag elfogadását, a kormányfő
úgy reagált: „Mi is történne, ha az EB kirobbantaná a harma-

dik világháborút? Amennyiben ezt megtenné, védeni fogjuk
jogainkat minden rendelkezésünkre álló fegyverrel”.

Úgy látta: a lengyel helyreállítási terv jóvá nem hagyásával
az EB sérti az uniós jogot. Az uniós eszközöket „előbb-utóbb
kifizetik” – jegyezte meg, majd folytatta: minél később kerül
rá sor, annál erőteljesebb bizonyítéka lesz ez annak, hogy az
EB „hátrányos megkülönböztetést, diktátum típusú hozzáál-
lást” alkalmaz. A késleltetett kifizetés sérti a jogállamiságot –
tette hozzá Morawiecki.

Lengyelország azonban az ilyen nyomásgyakorlás miatt
nem mond le szuverenitásáról, a kormány már kölcsönöket
vesz fel a magánpiacokon, és egyelőre ezekből fedezi a jár-
vány utáni beruházási terveit – közölte.

A múlt héten a vezető európai politikusokkal Brüsszelben
folytatott beszélgetéseit Morawiecki „nagyon kielégítőnek”
nevezte, mindazonáltal megjegyezte: amennyiben az EB
kompromisszumot akar elérni, vissza kell hogy vonja szep-
temberi döntését a lengyel legfelsőbb bíróság fegyelmi kama-
rájáról, Varsó „nem a fejéhez nyomott pisztollyal” fog
tárgyalni. Az EB szankciókat kezdeményezett amiatt, hogy
Varsó nem hajtja végre az EU Bírósága döntését a kamara fel-
függesztéséről.

Morawiecki viszont megerősítette: Varsó a korábbi tervek
alapján a Brüsszel által kifogásolt fegyelmi kamara szétosz-
latására készül. A vonatkozó jogszabály elkészült, legkésőbb
az év végéig bemutatják – jelentette be.

Ismételten elutasította, hogy a lengyel–uniós vita nyomán
Lengyelország elhagyhatná az EU-t. (MTI)

A nemzetközi szabályokat az ENSZ 193 tagjának 
közösen kellene kialakítania

Nem lenne szabad egyetlen hata-
lomnak vagy blokknak diktálnia a
nemzetközi rendet – szögezte le
Hszi Csin-ping kínai elnök egy
hétfői beszédében, amelyet a
Kínai Népköztársaság ENSZ-hez
történt újracsatlakozásának ötve-
nedik évfordulója alkalmából
mondott egy Pekingben megren-
dezett konferencián.

A South China Morning Post (SCMP)
című hongkongi lap internetes kiadásá-
ban megjelent beszámoló szerint beszé-
dében a kínai elnök burkoltan az
Egyesült Államok világban betöltött,
meghatározó szerepére tett utalást a ki-
jelentéseivel. A diplomaták és nemzet-
közi szervezetek képviselői részvételével
megtartott eseményen videókapcsolaton
keresztül António Guterres ENSZ-főtit-
kár is részt vett. 

A beszédnek a Hszinhua kínai állami
hírügynökség által kiadott leiratából ki-
derül, hogy Hszi azt hangsúlyozta: a
nemzetközi szabályokat az ENSZ 193
tagjának közösen kellene kialakítania,
és azokat kivétel nélkül mindenkinek
be kellene tartania. „Egyetlen civilizá-
ció sem felsőbbrendű vagy jobb egy
másiknál” – húzta alá, hozzátéve, hogy

egy ország haladási irányát annak alap-
ján kellene megítélni, hogy mennyire
képes jólétet és az emberek életminő-
ségének javulását biztosítani. Ennek
kapcsán példaként említette Kína erő-
feszítéseit a szegénység felszámolá-
sára, valamint hozzájárulását az ENSZ
költségvetéséhez és a békefenntartás-
hoz. 

A kínai elnök hangsúlyozta továbbá:
Peking ellenzi a hegemónia és a hatalmi
politika minden formáját. 

A beszéd kapcsán a South China Mor-
ning Post rámutatott: Peking és 
Washington az utóbbi időben kiélezett
diplomáciai csörtéket folytat az ENSZ
különböző platformjain a befolyásért
folytatott versengésben. 

Az amerikai külügyminisztérium
egyik, vasárnap kiadott közleményében
tudatta, hogy magas rangú amerikai dip-
lomaták tárgyalásokat folytattak a taj-
vani külügyminisztérium képviselőivel
Tajvan az ENSZ-ben és más, nemzetközi
fórumokon történő részvételének bővíté-
séről. 

Kína saját területe részeként tekint az
egyébként 1949 óta saját kormányzattal
rendelkező Tajvanra. Peking és Tajpej
között a viszony többéves közeledés

után ismét fagyossá vált, azt követően,
hogy a Caj Jing-ven tajvani elnök ve-
zette kormányzat elutasította azt az
1992-ben elfogadott, az „egy Kína” elvét
magában foglaló egyezményt, amelyet
Peking a tárgyalások alapfeltételeként
kezel. A kínai kormányzat azóta diplo-
máciai eszközökkel igyekszik korlátozni
Tajvan mozgásterét a nemzetközi színté-
ren. A sziget mostanra elvesztette ko-
rábbi, megfigyelői státusát az olyan,
ENSZ-hez kapcsolódó szervezetekben,
mint az Egészségügyi Világszervezet
közgyűlése.

Peking emellett gazdasági nyomást al-
kalmaz Tajvannal szemben, és rendsze-
res hadgyakorlatokat tart a sziget
közvetlen közelében. Október első négy
napján a kínai légierő összesen 149 harci
gépe hatolt be a tajvani légtérbe, naponta
megdöntve az egyszerre a sziget légvé-
delmi zónájába repülő kínai harci gépek
rekordját. Az akciók kezdete egybeesett
a Kínai Népköztársaság 1949-es megala-
kulásának október 1-jére eső évforduló-
jával. Peking részéről a feszültségek
közelmúltbeli kiéleződését részben a taj-
vani politikusok külföldi erőkkel folyta-
tott „összejátszásának” tulajdonították.
(MTI)

délután telefonbeszélgetést folytatott Marcel Ciolacu
szociáldemokrata pártelnökkel is, akivel abban állapod-
tak meg, hogy a parlamenti támogatás ellenében a kor-
mányprogramba foglalják a PSD tízpontos követeléseit.
Ezeket a feltételeket azonban nem fogadta el a PNL el-
nöke, a jelenlegi ügyvivő miniszterelnök. Aki napokkal
korábban az elnökkel együtt „móresre tanította” az
USR-t és Cioloşt.

A hatalmi játszmák közben a járványhelyzet olyan sú-
lyossá vált, hogy külföldi segítséget kellett kérni. A po-
litikusok meg úgy viselkednek, mintha minden a
legnagyobb rendben lenne. Sőt, mivel a román politiká-
ban bármi megtörténhet, akár tárgyalni lehet a „vörös
pestissel” is, és ellenségként lehet kezelni a minapi szö-
vetségeseket. 

Nem sok az esély, hogy véget ér a válság, legalábbis
az új választásokig. A jelenlegi elnök ugyanis úgy
marad fenn a történelemben, mint aki futószalagon vál-
togatta a kormányfőket: hét év alatt 14 miniszterelnököt
„fogasztott el”, 12 egészségügyi, tíz igazságügyminisz-
tert, legalább tíz belügyminisztert és a felsorolás még
nem ért véget…

9187 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 9187 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint
31.000 teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az új esetekkel 1.571.115-re nőtt a járvány
eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Az elmúlt
24 órában 11.604 RT-PCR tesztet végeztek el (8173-
at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alap-
ján, 3431-et pedig kérésre), és 19.694
antigéngyorsteszt eredményét dolgozták fel. Az új
igazolt esetek mellett 724 személynek ismét pozitív
lett a koronavírustesztje. Az elmúlt 24 órában 301 ko-
ronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett
jelentés, ezek közül két haláleset korábban követke-
zett be. A 301 halálos áldozat közül 272-en nem vol-
tak beoltva, ugyanakkor 283-nak volt valamilyen
társbetegsége. (Agerpres)

Cél: nyájimmunitás év végéig
Valeriu Gheorghiţă, az országos oltási kampányt ko-
ordináló bizottság (CNCAV) elnöke szerint a hatósá-
gok célkitűzése az, hogy év végéig Románia elérje a
nyájimmunitást a koronvírus ellen. „A mi kötelessé-
günk az oltási kapacitás progresszív növelése, hogy
az elkövetkező hetekben elérhessük a 70 százalékos
átoltottságot a felnőtt lakosság körében. Jelenleg a
18 év fölötti lakosság körében az átoltottság 40 szá-
zalékos” – jelentette ki Gheorghiţă vasárnap a Nem-
zeti Könyvtárban tartott sajtótájékoztatóján. Az
oltásparancsnok felhívást intézett a romániai orvosi
egyetemekhez és a nagyobb városok közegészség-
ügyi igazgatóságaihoz, hogy szervezzenek hasonló
eseményeket, amelyek révén nő az oltási kapacitás
hétvégén. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az elmúlt
hetekben fokozatosan új oltóközpontokat nyitottak
meg, és ezek száma várhatóan növekedni fog. A 70
százalékos átoltottság azt jelenti, hogy „a járvány kö-
vetkező hullámai már kisebb hatással lesznek ránk”
– magyarázta Gheorghiţă. (Agerpres)

66.880 személyt oltottak be 
Bukarestben

Péntek reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig 66.880
személyt oltottak be koronavírus ellen Bukarestben,
közülük 33.790-et az Oltási maraton az életért elne-
vezésű akció keretében – közölte az oltási kampányt
koordináló országos bizottság (CNCAV). A fővárosi
maraton hat helyszínén hétfő reggelig kérhették a
vakcinát az érdeklődők. Az oltópontok többségénél
Pfizer-vakcinával immunizáltak, de sok helyen lehe-
tett kérni a Modernát, illetve az egydózisú Johnson &
Johnson-vakcinát is, egy oltópontnál pedig az Astra-
Zeneca által kifejlesztett oltóanyagot. (Agerpres)

A magán oktatási intézményekben
online is tanulhatnak

Október 25-e és november 5-e között a magánóvo-
dákban és -iskolákban, beleértve a nemzetközi isko-
lahálózatokhoz tartozó, Romániában működő
tanintézményeket is, szünetel a jelenléti oktatás, de
az online tanítást nem tiltják meg számukra – közölte
hétfőn Raed Arafat belügyi államtitkár, az országos
katasztrófavédelem vezetője. A kormány hétfőn hozta
meg erre vonatkozó határozatát. Sorin Cîmpeanu
tanügyminiszter vasárnap úgy nyilatkozott, hogy vél-
hetően tévedésből nem emelték be a hétfőtől ér-
vénybe lépő korlátozásokról szóló
kormányhatározatba az országos járványügyi opera-
tív törzs (CNSU) azon rendelkezését, miszerint a ma-
gánóvodákban és -iskolákban is fel kell függeszteni
a jelenléti oktatást a következő két hétben, nem csak
az állami tanintézményekben. (Agerpres)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Hetek óta siralmas állapotok
uralkodnak a romániai kórhá-
zakban, a koronavírusos páci-
ensek számára fenntartott
intenzív terápiás helyek folya-
matosan foglaltak, a sürgős-
ségi betegellátó osztályokon
sok súlyos állapotú, mester-
séges lélegeztetésre szoruló
páciens vár arra, hogy hely
szabaduljon fel az intenzív te-
rápián. Sajnos az utóbbi idő-
ben Maros megyében is ez a
jellemző, hétfőn reggel is
közel tíz súlyos állapotú páci-
ens várakozott a marosvásár-
helyi sürgősségi betegellátó
osztályon (UPU-SMURD),
hogy helyek szabaduljanak fel
az intenzív terápiás részlege-
ken. 

Dr. Szederjesi János, a Maros
Megyei Sürgősségi Kórház inten-
zív terápiás szakorvosa, egyetemi
oktató lapunknak elmondta, a je-
lenlegi hullám az oltatlanoké, a
kórház intenzív terápiás Covid-
részlegén, valamint az orvosi egye-
tem sporttermében kialakított
moduláris kórházban fekvő 38 sú-
lyos állapotú koronavírusos beteg-
ből egy van beoltva. Közölte: a
Maros Megyei Sürgősségi Kórház
jelenleg 38 ágyat tart fenn intenzív
terápiás ellátásra szoruló koronaví-
rusos betegek számára. Ebből
nyolc a kórház intenzív osztályán
van, 30 pedig a moduláris intenzív
terápiás részlegen, melyet az orvosi
egyetem sporttermében alakítottak
ki. A sürgősségi kórházban lévő
nyolc helyet általában olyan páci-
ensek foglalják el, akiknek össze-
tettebb patológiájuk van,
szívbetegség, agyi érkatasztrófák,
gasztroenterológiai vagy sebészeti
esetek. Emellett van még 30 hely,
amelyet a nem koronavírusos, de
intenzív terápiás ellátásra szoruló

betegek foglalnak el. – Az intenzív
terápiás osztályunk 37 férőhelyes
volt a járvány előtt, most pedig 68
beteget látunk el, amiből 38 koro-
navírussal fertőzött, kritikus álla-
potban lévő páciens.

És így is állandóan vannak a sür-
gősségi osztályon olyanok, akik
arra várnak, hogy megürüljön egy
hely az intenzív osztályon. Sok
esetben a SMURD-nál intubálva
fekszenek, ott megkapják a megfe-
lelő kezelést, de nem tudjuk fel-
venni őket, amíg nem üresedik hely
– mutatott rá a szakember.

Mint mondta, amióta a negyedik
hullám beköszöntött, ezek az ágyak
szinte állandóan foglaltak. Fokoza-
tosan bővítették a helyek számát,
kezdetben az egyetem udvarán lévő
moduláris kórházban tíz helyet bo-
csátottak a kritikus állapotú betegek
rendelkezésére, majd ahogy ország-
szerte egyre súlyosbodott a helyzet,
ezt a számot húszra, később hu-
szonötre növelték, jelenleg harminc
pácienst kezelnek a moduláris egy-
ségben. A sürgősségi kórházban

kezdetben öt ATI-ágyat tartot-
tak fenn koronavírusosoknak,
amit utólag nyolcra bővítettek.
A járványhelyzet az utóbbi idő-
szakban Maros megyében is
egyre súlyosbodott, az elmúlt
héten napi 400-500-as eset-
számról számoltak be a hatósá-
gok, így míg eddig a sürgősségi
osztályon átlagban 3-4 páciens
várakozott, az utóbbi napokban
ez a szám 5 fölött volt, hétfőn
reggel pedig 9-10-en vártak in-
tenzív terápiás ágyra – hangsú-
lyozta az intenzív terápiás
szakember, aki szerint megye-
szinten megoldásokat kellene
találni az ágyak számának bő-
vítésére, ugyanis az egyetem
udvarán lévő moduláris kórház
lassan elérte kapacitásának
felső határát, már ami a bizton-
ságos működtetést illeti. Mint
mondta, a súlyos betegek keze-

léséhez a hely, illetve személyzet
mellett megfelelő körülményekre is
szükség van. Az épületnek az elekt-
romossági szempontból való ter-
heltsége a felső határon van, annak
ellenére, hogy a nyáron bővítették a
kapacitást. Emiatt tehát ott már 
nemigen van lehetőség az ágyszám-
növelésre.

Ugyanakkor a súlyos betegeket
ellátó szakszemélyzet terén is hiány
van, ugyanis nem mindegy, hogy 37
vagy 68 pácienst kell ellátni, nehéz
lefedni a megkétszereződött beteg-
számot olyan körülmények között,
hogy emellett még a környező me-
gyéket is kisegítették szakemberek-
kel, többek között Udvarhelyre,
Gyergyószentmiklósra, Csíkszere-
dába, Besztercére küldtek személy-
zetet. Az orvosi egyetem udvarán
lévő moduláris egységben jelenleg
kilenc intenzív terápiás szakorvos
dolgozik, akiknek a munkáját erre a
területre szakosodó rezidensek, il-
letve belgyógyász és fertőző beteg-
ségekre szakosodott orvosok
segítik. Elsősorban a sürgősségi

kórház alkalmazottai teljesítenek ott
szolgálatot, de más kórházakból, a
megye különböző részeiről is érke-
zett segítség, többek között Dicső-
szentmártonból, Marosludasról is
jött egy-egy szakorvos.

Dr. Szederjesi János szerint a ne-
gyedik hullám kezdetekor, amikor
újra megnyitották az egyetem udva-
rán lévő moduláris kórházat, többek
között Bukarestből, Bihar és Mára-
maros megyékből is fogadtak sú-
lyos betegeket, az utóbbi pár héten
azonban már nemigen volt erre le-
hetőség, ugyanis amíg helyi szinten,
a sürgősségi rohammentő szolgálat-
nál betegek várnak súlyos állapot-
ban intenzív terápiás ágyakra, nem
tudnak máshonnan fogadni pácien-
seket, a Maros megyei betegeket
kell előnyben részesítsék.

A kritikus állapotú betegek
döntő többsége nincs beoltva

Érdeklődésünkre dr. Szederjesi
János elmondta, a mostani egyértel-
műen a be nem oltottak hulláma. A
kórházbeli nyolc intenzív terápiás
helyet elfoglaló páciensek közül
egyik sincs beoltva koronavírus
ellen, a moduláris kórházban fekvő
harminc betegből pedig a legutóbbi
információi szerint egyetlenegy volt
beoltva, és neki kedvezőbben is ala-
kult az állapota. A tapasztalat az,

hogy általában a beoltottaknál
könnyebb a betegség lefolyása, leg-
többjük felgyógyul a fertőzésből, ha
azonban mégis elhaláloznak, az el-
sősorban azért következik be, mert
a társbetegségeik súlyosbodtak a
fertőzés hatására.

A betegek életkora kapcsán meg-
tudtuk, hogy gyerek páciensük je-
lenleg nincs, de húszas, harmincas,
valamint negyvenes éveikben járók
is kerülnek intenzív terápiára. A fi-
atalabbak esetében legtöbbször
fennáll egy olyan patológia, amely
csökkenti a szervezetnek az immu-
nitását, és emiatt súlyosabb lefo-
lyású a fertőzés. Viszont az
általános tapasztalat az, hogy a kri-
tikus állapotú betegek nagy része
60-65 év fölötti, és súlyos társbeteg-
ségekkel rendelkeznek – magya-
rázta dr. Szederjesi János.

Hozzátette, míg az első és máso-
dik hullámban a páciensek az első,
viszonylag enyhe tüneteknél már je-
lentkeztek a kórházban, a harmadik
hullám idején változott a helyzet, és
általában csak akkor kérnek segít-
séget, amikor a tüneteik már súlyo-
sakká válnak. Ugyanezt
tapasztalják a jelenlegi, negyedik
hullámban is, az intenzív terápián
lévő páciensek nagy része már sú-
lyos állapotban jelentkezik a sür-
gősségi osztályon.

Forrás: Mara Togănel Facebook-oldala

Forrás: dr. Szederjesi János Facebook-oldala
Menyhárt Borbála

Megyénkben is egyre többen várnak intenzív terápiás helyre
A mostani a be nem oltottak hulláma

A Szováta városért létreho-
zott Pro Urbis Alapítvány az
1956-os forradalom és sza-
badságharc 65. évfordulója
alkalmából múlt pénteken ün-
nepi megemlékezést szerve-
zett, amelyen felavatták az
elnyomó rendszerek áldoza-
tainak állított emlékmű, a
város két nagyra becsült mű-
vésze, Bocskay Vince és Sánta
Csaba által megálmodott és
létrehozott képzőművészeti
alkotást is. 

Az ünnepi esemény a Himnusz-
szal vette kezdetét, amelyet Tófalvi
Edit és Nagy József adott elő a ko-
rondi fúvószenekar kíséretében. A
rendezvényt megtisztelte jelenlété-
vel és a megemlékezőket köszön-
tötte Magyarország csíkszeredai
főkonzulja, Tóth László, felszólalt a
Pro Urbis Alapítvány elnöke, Fülöp
László Zsolt, az emlékművet fel-
szentelte, illetve megáldotta a
három erdélyi történelmi magyar
felekezet szovátai lelkésze. Köszö-
netét és örömét fejezte ki a felállí-
tott emlékműért Kelemen Imre
1956-os hős is. Az emlékműnél ko-
szorút helyezett el a Pro Urbis 
Alapítvány, Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusa, a Bernády
Közművelődési Egylet, a Törté-
nelmi Vitézi Rend szovátai és sóvi-
déki széke.

A Zsarnokság áldozatai nevű em-
lékmű új jelkép Szováta életében, a
leleplezett képzőművészeti alkotás
pedig egyedi és sokatmondó, amiért
ezúton is köszönetet mond az ala-
pítvány elnöke a két szobrászmű-
vésznek: Bocskay Vince
megálmodta, megalkotta, Sánta
Csaba pedig megöntötte a munkát.
„Feltétlenül fontos emlékeznünk
elődeink tetteire, mert innen kezdve
és ezek által látunk tisztán mind a
múltba, mind a jövőbe” – fogalma-
zott az alapítványi elnök, kiemelve,
hogy a cél egyrészt a nemzeti öntu-
dat erősítése e hősök cselekedete

által, de ugyanakkor az áldozatok-
nak emlékművet is kell állítani,
hogy az utókor is tudjon 
emlékezni, és így egy egészséges
következő nemzedéket nevelhes-
sünk. 

A pénteki esemény méltó emlé-
kezés volt az 1956. októberi esemé-
nyekre, és mindenféle zsarnoki
rendszerre figyelmeztető pillanat.
Az emlékműállítás ötlete már leg-
alább húsz éve megfogalmazódott,
és a kezdeményező Derzsi Ferenc
nyugalmazott tanár – bár egészségi
állapota miatt nem lehetett jelen az
ünnepi pillanatokban – sokat tett

érte. Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc leverése után még har-
minchárom év diktatúra következett
Magyarországon és Romániában
egyaránt, az 1989-es események óta
pedig eltelt még harminckét év,
tehát régi álom valósult meg az em-
lékmű felállításával, egyeseknek
három évtizedes, az áldozatok csa-
ládjának hatvanöt éves álma, de ez
is bizonyítja, hogy ha van közös
akarat, akkor bármi megvalósítható
– mondta el a Népújságnak Fülöp
László Zsolt, hozzátéve, hogy most
érett meg minden körülmény ehhez,
az emlékmű pedig az alapítvány és

különböző támogatók révén való-
sult meg.

Az 1956-os magyarországi forra-
dalom idején Erdélyben is voltak
különböző szervezkedések, amelye-
ket azonban a rendszer viszonylag
hamar elfojtott. Hasonló események
Sóvidéken is történtek, a forrada-
lom leverését követően nyolc itteni
személyt ítélt börtönre a bíróság,
összesen ötvenévi fogságot róttak ki
rájuk. Kelemen Imre tíz évet kapott
és töltött le. Ő az egyetlen túlélője
annak a rendszernek, az elmúlt
években számos anyaországi kitün-
tetést is kapott helytállásáért. (GRL)

A zsarnokság áldozataira emlékeztek Szovátán
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Több évtizedes álom valósult meg a zsarnokság áldozatainak emlékműve felállításával Fotó: Bakó Tihamér

Kelemen Imre az egyetlen, ma is élő sóvidéki
1956-os szabadságharcos
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Nehéz lenne néhány szóban, fényképen keresztül
összefoglalni az örökmozgó Kerekes Péter Pál AFIAP
fotóművész életét, fotográfiai munkásságát. Nem
elég a Bernády Ház emeleti kiállítóterme, hogy fel-
vonultassa mindazt a fotópapírra és diafilmre rög-
zített élményt, amelyben része volt a fotósnak, az
alpinistának, a hegymászónak, a barlangásznak
azokon a szebbnél szebb helyeken, ahova örökös
társával, Kerekes Ibolyával eljutott. A csütörtökön
délután nyílt kiállításon csupán csipetnyi ízelítőt
kaphatunk abból a képi világból, amelyet az idén
80. életévét töltő, hazai és nemzetközi kiállításo-
kon többszörösen díjazott fotóművész, a marosvá-
sárhelyi Marx József Fotóklub oszlopos tagja
készített barangolásai során. 

Kerekes Péter Pált Erdély-szerte – és nem csak – elsősor-
ban természetfotósként ismerik, hiszen több évtizede kirán-
dulásai során eljutott a föld mélyétől a magashegyek
csúcsáig, és mindig vele volt és van a fényképezőgépe. Ana-
lóg és digitális kamerájával megszámlálhatatlanul sok él-
ményt, eseményt, tájat rögzített. És ez nem túlzás. Két
zsúfolásig tele szoba őrzi a csodálatos tájakat, embereket,
helyszíneket, ahol élete során Péter megfordult, akikkel ta-
lálkozott és fényérzékeny szalagra rögzített, később pedig
memóriakártyára. Ebből az óriási gyűjteményből mindössze
53 fotó került a Bernády Ház falára legutóbbi egyéni, jubile-
umi tárlatán. Nem véletlenül, mert ha az ötöt összeadjuk a
hárommal, és beszorozzuk tízzel, az eredmény 
nyolcvan. 

Kevesen tudják, hogy Kerekes Péter Pál a diafilmfotózás
és a diaporámák nagymestere. Amikor először kezébe vette
a fényképezőgépet, nem volt még tenyérbe simuló gép, okos-
telefon, amellyel ma játszi könnyedséggel lehet felvételt ké-
szíteni, azonnal visszanézni, letörölni, és a tárhely
kapacitásának limitje szerint több ezret rögzíteni. Akkor csu-
pán 36 kocka állt a fotós rendelkezésére a hegy tetején, a bar-
langok mélyén, járhatatlan ösvényeken. És nem volt pardon.
Ha a pillanatot a fotós nem úgy rögzítette, ahogyan eléje tá-
rult, akkor elúszott a soha vissza nem térő alkalom. A diázás
sok mindenre megtanította, rákényszerítette a fotóst: a pontos

képszerkesztésre, a fények kezelésére, a színösszetétellel való
játékra, az önfegyelemre, a fókuszálásra és sok minden
másra. Erről árulkodnak Kerekes Péter Pál varázslatos diái,
és ez a fajta alkotásmód köszön vissza fekete-fehér és színes
fotóiról is. És minden felvételen ott van a camera obscurát
kezében tartó fotós, ahogyan lát és láttatja a saját világát. Rit-
kán hiányzott Péter kezéből a fényképezőgép, amellyel leg-
többször diszkréten, szinte észrevehetetlenül érzékenyen és

értően rögzítette a pillanatot. Mert nem elég eljutni lélegzet-
elállító helyekre, ha nem vesszük észre a szépséget vagy a
látvány egy-egy sokatmondó részletét. Kerekes Péter Pál
tájai, természetfotói ilyenek. A barlangban a karbidlámpa fé-
nyénél rögzített képződményektől, a 2000 méteres, felhőket
karcoló sziklás hegygerinc formáin át a sáskáig, a fűszál for-
májáig vagy a vízesés, a víztükör játszadozásáig mind az értő,
megértő, ízig-vérig természetszerető emberről mesél, akivel
még mindig találkozhatunk a hegycsúcs felé tartó vagy az
erdő mélyén kanyargó ösvényeken. Aki kirándult vele, tudja,
hogy az élményt sajátosan Kerekes Péter Pál-osan adja vissza
fotóin és tárja azok elé, akiknek még nem volt szerencséjük
vele barangolni. Képei a természetjárás öröméről regélnek.
Ezért érdemes egy-egy fotó előtt többet időzni, még akkor is,
ha első pillantásra talán azt mondjuk, hogy ilyent már láttunk.
Valószínű, de nem úgy. Ott van a fotókon egy-egy apró rész-
let, amely többet mond mindennél. 

Kerekes Péter Pál azonban nemcsak a természet fényfes-
tője, hanem kiváló társadalmi és etnográfiai fotós is. Ez ki-
derül az Éveimet visszapergetem című retrospektív
fotókiállításon látható, ilyen jellegű fényképekből is, a sátor
mellett ébredő hajléktalan vagy a tüzet csiholó szénégető csak
kis szelete annak, ami még a tarsolyában van. Mindezek mel-
lett az idősről, gyerekről, népviseletbe öltözött fiatalról ké-
szült portréin megörökített mosoly, arcmimika egyszerűen,
helyenként humorosan tükrözi azt a lelkületet, amelyben ott
van a fotós is, ezek amolyan egyetemes önarcképek is, hiszen
a rögzített portrék rólunk, emberekről szólnak. Ezek előtt is
álljunk meg egy időre, és keressük az árulkodó jeleket. Ol-
vassuk el figyelmesen a képaláírásokat, a neves erdélyi köl-
tőink – Kerekes Ibolya által válogatott – idézeteit, és 
ebben a társításban, kontextusban is fogadjuk be a látnivaló-
kat. 

A Bernády Házban kiállított fotók olyan idő- és tájutazásra
invitálnak, amelyre érdemes beneveznünk, hiszen Kerekes
Péter Pál AFIAP fotóművész egyéni kiállításán végigkövet-
hető a több mint fél évszázados pályája, mindenekelőtt a ter-
mészet és a világ történéseit szeretettel, odaadással rögzítő
fotósegyénisége, lelkülete. 

A tárlatnyitón a kiállított fényképeket Gáspár Sándor rá-
diós szerkesztő méltatta. Fellépett Kásler Magda és a Maros
Művészegyüttes Moldován Horváth István vezette zenekara,
klasszikus gitáron játszott Zilahi Szille. 

Kerekes Péter Pál 80 
Éveimet visszapergetem – fotókiállítás

Illatok, ízek, formák – nézd kézzel, lásd szívvel
címmel nyílik a népművészetet interak-
tív módon bemutató kiállítás október
26-án a Hagyományok Házában. Az ér-
zékszervi fogyatékkal élő látogatók fo-
gadására és múzeumpedagógiai
foglalkoztatásra is alkalmas tárlatot Gál
Boglárka múzeumpedagógus mutatja
be.

„A kiállítás igazán különleges, négy téma-
kört – mézesbábos, karikás ostoros, mázas-cse-
repes, gyapjú tulipános – felölelő interaktív
játéktár. Megvalósításával a szervezők érzék-
szervi fogyatékkal élő gyermekcsoportokat is
tudnak a Hagyományok Házában fogadni és
foglalkoztatni. A hangsúlyt nem a hiányossá-
gokra helyeztük, hanem azt emeltük ki, hogy
hányféleképpen tudunk érzékelni érzékszerve-
inkkel. 

A négy említett témakörben tematikus foglal-
kozásokat biztosítunk. A címválasztásnál fontos
szempontunk volt, hogy közvetítsük, e tárlaton
ne a szokásos ’ne nyúlj semmihez’ elv érvénye-
sül, hanem a bemutatott tárgyakhoz hozzá lehet
érni, kézzel lehet azokat tapintani. A kiállítás
tárgyai, eszközei több érzékszervünkre gyako-
rolnak hatást, amit az érdeklődő így interaktívan
tapasztalhat meg. 

A szemle kapcsolódik a Hagyományok Háza
Magyar Népi Iparművészeti Múzeum új Eras-
mus+ projektjéhez, amelynek keretében a mú-
zeumi kollégákat is tovább képezhetjük az
érzékszervi fogyatékkal élő csoportokkal való
foglalkozás témakörben. 

A rendezvény együttes munka eredője, s öt
munkatárs kezét dicséri. Farkas Réka a mézes-
kalácsozást vezeti, Bangó Aliz a fazekasság rej-
telmeibe vezeti be a látogatókat, Megyeri István

és Szabó Zoltán a népzenés, néptáncos,
pásztorokról szóló foglalkozások fele-
lőse, Dubinszki Csilla népi játszóházve-
zető pedig a nemezeléshez invitálja az
érkezőket. Igazi nóvumnak számít, hogy
a gyengén látó és nagyothalló gyerekek
fogyatékkal nem élőkkel lehetnek egy
csoportban egyes foglalkozásokon.

A kezdeményezésnek természetesen
vannak előzményei. Jelen bemutató elő-
történetének tekinthető, amikor vakok-
nak – iskolába kihelyezetten és a
múzeumban – szerveztek foglalkozáso-
kat a munkatársak, ezenkívül számos ki-
állításon fogadtunk fogyatékkal élő
gyerekcsoportokat.

A rendezvényt a megvalósítói is ta-
pasztalatszerzésre használhatják fel, s az
itt szerzett tudást a Hagyományok Háza
tevékenységében kamatoztathatják.” 

Információ: https://hagyomanyok-
haza.hu/hu/program/illatok-izek-for-
mak-nezd-kezzel-lasd-szivvel

Nézd kézzel, lásd szívvel!
Interaktív kiállítás 

a Hagyományok Házában

Október 29-én, pénteken veszi kezdetét az idei Erdélyi DobMánia Workshop
Marosvásárhelyen. A Marosvásárhelyi Rocksuli által a hetedik alkalommal meg-
szervezett eseménysorozat október 31-ig tart, e három nap alatt naponta 2x3 órán
keresztül intenzív, csoportos dobórákra kerül sor. A dobtáborra Hints Zoltánnál
lehet jelentkezni (tel.: 0723.205.351, e-mail: hints_zoltan@yahoo.com), 
a promóvideó a YouTube-on tekinthető meg
(https://www.youtube.com/watch?v=K7wIJBu3oOk).

A dobtáborban az alábbi vendégtanároktól tanulhatnak a részt vevő gyerekek,
fiatalok:

Bordás József, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett dobművész, Artis-
jus-díjas zenepedagógus, a DobMánia Tábor vezetője, a Finucci Bros Quartet
dobosa. A VII. DobMánia Erdélyi Workshop tematikái: lináris groove és szóló-
szerkesztés; számolási kulcsok, metodikák; szólószerkesztés latin, pop, R&B
zenei stílusokban.

Rékasi Attila, a Subscribe zenekar dobosa, a DobMánia Tábor tanára, a hazai
rockélet kiemelkedő művésze. A VII. DobMánia Erdélyi Workshop tematikái:
modern rock groove-ok és hozzá tartozó fillek; dupla lábgépkíséretek kezdő és
haladó szinten; technika és dinamika a rockzenében.

A kurzus magyar nyelven zajlik, igény esetén angol vagy román magyaráza-
tokkal. A workshopra mindenkinek a saját dobfelszerelését kell vinnie. A regiszt-
ráció az 50 lejes részvételi díj átutalását követően lép érvénybe. A jelentkezés
után e-mailben értesítenek, és küldik a bankszámlaszámot, amire utalni kell a re-
gisztrációs díjat.

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap Könnyűzenei Kollégiumának 2021-
es évre adott támogatásából valósítják meg, a Marosvásárhelyi Rocksuli és a ma-
rosvásárhelyi Népművészeti Főiskola együttműködésével. (Knb.)

Dobtábor a hétvégén
VII. DobMánia Erdélyi Workshop

Fotó: Tordai Ede 

Fotó: Szilárd Katalin

Vajda György



Mezőbodont dolgos emberek
lakják. Múlt csütörtöki látogatá-
sunkkor csendben sütkéreztek az
októberi napfényben a községköz-
pont és a hozzá tartozó Urszajatelep
portái, lakóikat ugyanis a határba
szólította az őszi betakarítás, vagy
ahogy egy helybéli tizenévestől,
Jakab Vivientől (képünkön) hallot-
tuk, a „szedés”.

A mezőségi község 2669 hektár-
nyi területéből 1490 termőföld –
tudtuk meg a polgármesteri hivatal-
ban. A bodoniak fő megélhetési for-
rása a mezőgazdaság, így nem is
hagyják parlagon a földeket. Főként
kukoricát, búzát és napraforgót ter-
mesztenek a községben, egy átlagos
év törökbúzatermése 8–10 ezer kiló,
a búzáé 3–4 ezer. Idén elégedettek
lehetnek a gazdák, a tavalyi eszten-
deinél ugyanis kevesebb volt a vad-
kár, és az időjárás is kedvezett
annak, hogy az őszi hónapokban le-
gyen mit betakarítani.

Az Urszajatelepen élő Vivien
édesapja, Jakab Levente több mint
22 hektár földterületet művel meg a
faluban, a kukorica és a búza mel-
lett lucernát és árpát is termeszt. A
gabona egy részét értékesíti, de
mivel állatokat – tehenet és disznót
– tart, a termés egy részét otthon
hasznosítja. Levente és a Hirsch-

mann kábelgyárban dolgozó fele-
sége, Adorján Enikő három gyere-
ket nevel. Lányuk, a 15 éves Vivien
a marosvásárhelyi mezőgazdasági
szaklíceumban tanul, nagyobbik
fiuk, a 18 éves Eduárd az Elektro-
maros középiskolában. Kisebbik
fiuk, a 6 éves Máté Márk még óvo-
dás. Ottjártunkkor a tinédzser lány
az udvaron bicikliző aprósággal
őrizte a házat, édesanyjuk az éjsza-
kai műszak után pihent, a családfő
pedig a mezőn munkálkodott. Vi-
vien, amikor csak teheti, besegít a
ház és az udvar körüli munkákba, a
kukoricatörésből is kiveszi a részét,
amint azt kérésünkre meg is mu-
tatta.

„Idegenvezetőnktől”, Adorján
Ferenc alpolgármestertől, Vivienék
nagyapjától – aki hat felnőtt és két
tizenéves gyerekkel, továbbá hét
unokával büszkélkedhet – megtud-
tuk, hogy Urszajatelepen nincs
eladó ház, a fiatalok ugyanis, ha
szerencsét is próbálnak külföldön,
nem válnak meg végleg gyökereik-
től. Legnagyobb fia, Ferenc az
egyik legjobb példa erre, hiszen a
németországi játszóparkokban dol-
gozó férfi, aki maga is családapa, a
szabadsága alatt mindig hazatér,
egyszerűen azért, mert, saját beval-
lása szerint, „itthon sokkal jobb”. 

Őszi betakarításon a községbeliek
Jó az idei termés

A mezőbodoni megvalósítások közé tartozik a
községközponti iskolaépületek felújítása is. A pol-
gármesteri hivatal saját forrásból biztosított erre
pénzt, egyebek mellett minden tantermet kifestettek,
kicserélték a padlózatot, és külső szigetelést is vé-
geztek. Modern belső mosdókat is létrehoztak, a
kinti mellékhelyiségeket pedig raktárrá alakították.
A munkálatok a tavaly fejeződtek be, azóta a köz-
ségbeli gyermekek új „ruhába” öltözött, városi kör-
nyezetben is példaértékűnek számító tanintézetekbe
járnak. 

Az idei tanévtől az alacsony gyermeklétszám
miatt megszűnt az urszajatelepi elemi oktatás – ez
egyetlen diákon múlott, világosított fel Adorján Fe-
renc alpolgármester –, a falu kis-
diákjait a felső tagozatosokkal
és a dobratanyaiakkal együtt kis-
busz viszi be a bodoni iskolába.

A községközponti tanintéze-
tekhez jelenleg 23 óvodás, 28
elemi osztályos és 32 felső tago-
zatos diák tartozik – tájékozta-
tott Máté Ibolya igazgatónő. 

A magyar óvodás csoportban
Varo Annamária 13, a románban
Suciu Enikő 10 kisgyermekkel
foglalkozik. Magyar tagozaton
összevont elemi osztályok mű-
ködnek összesen 18 gyermek-
kel. Az előkészítősök és a
negyedikesek tanítónője Máté
Ibolya, az elsősöké, a másodiko-
soké és a harmadikosoké Pál
Emese. Román tagozaton mind-

össze tíz kisiskolás van, ők előkészítőtől negyedik
osztályig tanulnak együtt Jenei Erzsébet osztályában.

A 32 V–VIII. osztályosból magyar tagozatra 19-
en, románra 13-an járnak. A magyar diákok esetében
az ötödik a hetedik osztállyal van összevonva – osz-
tályfőnökük Székely Lídia –, a hatodik a nyolcadik-
kal – ők Albert Olga diákjai. A román tagozatra 13
diák jár, akárcsak az elemisták, valamennyien együtt
tanulnak Horváth Adriana osztályában – tudtuk meg
az intézményvezetőtől. Máté Ibolya azt is elmondta,
hogy a 60 iskolásnak több mint fele – 36 gyermek –
Urszajatelepről, Dobratanyáról, illetve a községköz-
ponthoz tartozó Almástelepről ingázik. 

A mezőbodoni iskolákban minőségi oktatás fo-
lyik, a pedagógusok főiskolai vagy egyetemi végzett-
séggel rendelkeznek, és folyamatos
továbbképzéseken vesznek részt az eredményesebb
munka érdekében. A 18 tanárból kilencen címzete-
sek, heten szakképzettek, ketten pedig még egyetemi
tanulmányokat folytatnak. Hét pedagógus megsze-
rezte az I-es fokozatot. Az óvónőknek, a tanítónők-
nek, valamint a román- és a matektanárnak egész
katedrája van a mezőbándi tanintézetben, a többi pe-
dagógus két vagy több iskolában is tanít. A megfelelő
oktatási feltételek biztosításának köszönhetően a
községbeli szülőket nem vonzza a közeli város, Ma-
rosludas, gyermekeiket ötödik osztálytól sem viszik
el a bodoni iskolából – tette hozzá Máté Ibolya. Az
igazgatónőtől azt is megtudtuk, hogy szeptembertől
egyetlen hétre sem kényszerültek a virtuális térbe a
diákok, de a tavalyi tanév online időszakában sem
voltak különösebb gondok, igaz, néhány iskolás
olyan helyen lakik, ahol nincs térerő.

Megszűnt az urszajatelepi elemi oktatás
A város nem „szívja el” az iskolásokat

Varo Levente több mint negyed
évszázada tölti be a polgár-
mesteri tisztséget a mezőségi
községben. Az először 1996-
ban megválasztott, hetedik
mandátumánál tartó elöljárót
a legjelentősebb változások-
ról kérdeztük, amelyek 2017-
es utolsó látogatásunk óta
Mezőbodonban végbemen-
tek.

– Egész másképp néz most ki a
község, mint négy esztendővel ez-
előtt. Ami az infrastrukturális fej-
lesztést illeti, az országos
vidékfejlesztési program (PNDL)
révén 95 százalékban sikerült leasz-
faltozni az utakat, a sáncok is le
vannak betonozva. Amikor a Mező-
szengyel és Bodon közötti aszfaltút
elkészült, korántsem volt ekkora a
forgalom, alig tíz kocsi haladt el
erre naponta. Ma több mint 300 jár-
művel lehet számolni, ezért is fon-
tos, hogy az utak állapota megfelelő
legyen, és az is maradjon. Az inf-
rastruktúra karbantartására így fo-
lyamatosan oda kell figyelni.

Dobratanyán leköveztük az utakat,
jelenleg a mezei utakat kövezzük,
ez a munka éppen most Almástele-
pen is zajlik. Feliratkoztunk az
Anghel Saligny-programra is a Me-
zőgerebenes felé vezető összekötő
út rendbetétele érdekében. Ugyan-
akkor a községközponti járdák egy
részét is felújítottuk. Emellett helyi
forrásból 80 százalékban korszerű-
sítettük a közvilágítást, a régi égők
helyére új, takarékos égőket szerel-
tettünk. Nemsokára a villanyhálózat
más irányú felújítására is sor kerül.

Az újabb megvalósítások közé tar-
tozik az orvosi rendelő külső-belső
felújítása. Az épület köré, amelyben
gyógyszertár is működik, egy új ke-
rítés is készült. A polgármesteri hi-
vatal régi épületében egy
könyvtárat alakítottunk ki nagyon
régi, értékes könyvekkel. Ezt a ta-
vasszal fejeztük be. Szintén az idén
szereltünk fel térfigyelő kamerákat
a község területén. Ez a közlekedési
és egyéb szabályok betartása szem-
pontjából rendkívül fontos volt, már
csak a sűrű forgalom miatt is. A ko-
rábbi években a 14 települést ma-
gába foglaló mezőzáhi kistérségi
társuláson keresztül szerencsésen
pályáztunk traktor és más munka-
gépek vásárlására. A gépek és az is-
kolás kisbusz számára három
garázsra van szükségünk, erre is si-
került uniós alapokat lehívnunk. A
munkálat elindításához szükséges
eljárásokon túl vagyunk, így a na-
pokban kezdődik a kivitelezés –
mondta Varo Levente. 

Legutóbbi ottjártunkkor még
nem volt mobiltelefonjel a község-
ben. Tavalyelőtt a Digi-szolgáltatás

révén ezt a hiányosságot is sikerült
orvosolni – tudtuk meg a polgár-
mestertől.

A vízellátás örökös gondja a Me-
zőségnek, Bodonban viszont sike-
rült megoldani ezt a problémát. Bár
a vezetékvíz-hálózat több mint tíz
éve kiépült, szűrőberendezés hiá-
nyában nincs üzembe helyezve. Az
ivóvizet korábban öt kútból nyer-
ték, nemrég pedig két újabb mély-
fúrást végeztek 80 és 90 méter
mélységben. A kutak vizét egy 200
köbméteres tartályba gyűjtik össze,
és szabadeséssel jut el a helybéliek-
hez.
Csökkenőben a lakosság

A szennyvízhálózat továbbra is
várat magára, erre a beruházásra
ugyanis 2000 alatti népességszám-

mal nem lehet pályázni. 
– A lakosság száma jelentősen

csökkent az utóbbi években. A leg-
utóbbi, 2011-es népszámlálásnál a
korábbi 1013 helyett 963 lakosa volt
a községnek, mára körülbelül 840-en
élnek Mezőbodonban. A kiöregedés
mellett a másik ok, hogy a fiatalabb
nemzedékből sokan idegenbe men-
tek – fejtette ki a polgármester.
Adorján Ferenc alpolgármester – aki
1992-től volt a helyi RMDSZ el-
nöke, illetve helyi tanácsos, jelenlegi
funkcióját tekintve az első mandátu-
mát tölti – úgy vélte, mégis bizako-
dásra ad okot, hogy a 35–45 év
közötti korosztályból többen itthon
maradtak, és gazdálkodnak. Leg-
alább tíz család számára jelenti ez a
jelent és a jövőt. 

Aszfaltút, mobiljel, könyvtár
A közelmúlt fejlesztései 

Szerkesztette:NagySzékelyIldikó
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Varo Levente 

Adorján Ferenc alpolgármester felügyeli az almástelepi útkövezést

Fotók: Nagy Tibor

Máté Ibolya



A Puskás Akadémia há-
romgólos győzelmet aratott
az újonc Debrecen otthoná-
ban a magyar labdarúgó NB
I 10. fordulójának első va-
sárnapi mérkőzésén. 

A közönség jó iramú első
félidőt láthatott, amelyben
többnyire a vendégek aka-
rata érvényesült. Gyorsab-
bak és pontosabbak voltak
ellenfelüknél, s miután a ki-
ugró Komáromit Bévárdi el-
lökte a 16-os vonalánál,
11-eshez jutottak, amelyet
Puljic magabiztosan értéke-
sített. A Puskás Akadémia
mélységi passzokkal rendre
zavarba hozta a debreceni
védelmet, egy ilyen után
Plsek balról nagyszerűen tá-
lalt a középen érkező Kozák
elé, aki két védő között be-
passzolta a labdát a kapuba,
megduplázva ezzel csapata előnyét.
A DVSC nehezen viselte a mérkő-
zés alakulását, játékosai dühből fut-
balloztak, s több szándékos, durva
szabálytalanságot is elkövettek az
első játékrész hajrájában.

A szünet után megpróbálta be-
szorítani riválisát a hazai csapat, tá-
madásaiból azonban hiányzott az
átütőerő. Továbbra is sok volt a sza-
bálytalanság, a játékmegszakítás
mindkét oldalon, s bár a Puskás
Akadémia nem játszott olyan lendü-
letesen, mint az első félidőben, egy

szöglet után a duplázó Kozák fejese
révén mégis növelni tudta előnyét,
ezzel végleg eldőlt a három pont
sorsa. A hajrához közeledve Né-
meth Krisztián megkapta
második sárga lapját, így a
Debrecen emberhátrány-
ban fejezte be az összecsa-
pást.

A felcsúti együttesnek –
amely sorozatban negyed-
szer nem kapott gólt – ez
volt a hatodik idegenbeli
fellépése a mostani sze-

zonban, ezeken egy döntetlen mel-
lett ötödször győzött. A DVSC
immár négy meccs óta nyeretlen a
bajnokságban.

Debrecenben is győzött a Puskás Akadémia

Miután a marosvásárhelyi női vízi-
labda úttörő szerepet játszott a sportág
romániai térhódításában, és már az
első bajnokságokban jelen volt (ekkor
még 20+ góllal verték Bukarest kép-
viselőjét), néhány éve alaposan meg-
változott a helyzet, és az utóbbi három
évben kizárólag fővárosi klubok in-
dultak a bajnokságban. Ezt a monotó-
niát próbálja most megtörni a
Marosvásárhelyi VSK, amely az idén
beiratkozott a felnőttbajnokságba
(azért nem ismét, mert korábban a
Torpi képviselte a várost), és megpró-
bálja felvenni a versenyt a bukaresti-
ekkel. 

Amint az első torna eredményei
mutatják, hosszú és nehéz kapaszkodó
elején van a megyeszékhelyi csapat,
hiszen Bukarestben összegyűjtötték a
marosvásárhelyi és nagyváradi legjob-
bakat is, ők ma is ott vízilabdáznak,
Szeghalmi Krisztina pedig gólokat is
szerzett csapata, a Steaua javára, a ma-
rosvásárhelyiek elleni meccsen. Ráa-
dásul a fővárosi klubokban légiós
játékosok is szerepelnek, míg a VSK-
ban kizárólag fiatal és nagyon fiatal
játékosok játszanak.

Nem csoda tehát, talán nem is vár-
tunk egyelőre mást, mint hogy a
Ghencea-medencében rendezett tor-
nán, amelyen mindenki mindenkivel
kétszer is találkozott, az alakulat vala-
mennyi mérkőzését elveszítse. Az
eredményeket időrendben vizsgálva
azonban tetten érhető a mérkőzésről
mérkőzésre való fejlődés. Ha az első
két találkozón még 20 góllal maradt
alul az együttes, utóbb valamivel szo-
rosabb meccseket játszott, több ne-
gyedben pedig jobb volt ellenfelénél.

Az első győzelmekre azonban talán
még hosszú ideig kell várni, az idei
bajnokságban aligha lehet kimagasló
eredményt elérni. Emlékezzünk, hogy
a Marosvásárhelyi Torpi volt mind-
máig az egyetlen női vízilabdacsapat
Romániából, amely beiratkozott egy
európai kupába, és annak idején a gö-
rögországi Vuliagmeniben a mérkőzé-

seit nagy arányban elveszítette. Akkor
azt írtuk: ennek így akkor van értelme,
ha egy kezdetet jelent. Sajnos, a Torpi
háttere ezt az építkezést nem tette le-
hetővé, és rögtön utána meg is szűnt a
csapat. A Városi Sportklubtól azonban
egyebet várunk, nem puszta részvételt.
Azt, hogy néhány éven belül ismét ké-
pesek legyenek egyenlő ellenfélként
felvenni a harcot a bukaresti klubok-
kal.

Hosszú és nehéz kapaszkodó 
elején

A Red Bull holland ver-
senyzője, Max Verstappen
nyerte a vasárnapi Forma–1-
es Egyesült Államok Nagy-
díját Austinban, ezzel
növelte előnyét a világbaj-
noki pontverseny élén. A 24
éves Verstappennek ez az
idei hetedik és pályafutása
18. futamgyőzelme, mellyel
12 pontra nőtt az előnye ösz-
szetettben a címvédő és 
hétszeres világbajnok, most
másodikként célba érő
Lewis Hamiltonnal, a Mer-
cedes brit versenyzőjével
szemben.

Az Egyesült Államok Nagydíját Verstappen csa-
pattársa, a mexikói Sergio Pérez zárta a harmadik
helyen.

A rajtot Hamilton jobban kapta el, mint a pole
pozícióból startoló Verstappen, és a vb-címvédő
egy határozott manőverrel az első kanyarban meg
is előzte holland riválisát. Verstappent Pérez is
majdnem megszorongatta, de aztán a mexikói elő-
zékenyen maga elé engedte csapattársát, aki üldö-
zőbe vette az élen száguldó Hamiltont.

Verstappen a 10. körig próbálkozott Hamilton
követésével, de támadni nem tudott, így a Red Bull
istállónál úgy döntöttek, hogy egy korai kerékcse-
rével megpróbálnak stratégiai előnybe kerülni az
ellenféllel szemben. Két körrel később Pérez ver-
senyautójára is feltették a friss abroncsokat, Ha-
milton pedig a 13. kör végén hajtott a bokszba új

gumikért, de csak Verstappen mögé ért vissza a pá-
lyára, lemaradása hat másodperc volt.

A 25. körben Verstappen, Hamilton, Pérez volt
a dobogós helyeken száguldók sorrendje, majd az
élen álló holland versenyző a 29. körben ismét a
bokszba hajtott kerékcserére. Hamilton a 37. kör
végén állt ki friss abroncsokért, és több mint nyolc
másodperces hátrányban tért vissza a pályára Vers-
tappen mögé.

A következő öt körben Hamilton a felére faragta
lemaradását Verstappennel szemben, tíz körrel a le-
intés előtt pedig már csak három másodperccel ma-
radt le riválisától. Az utolsó három körben a
vb-címvédő két másodpercen belülre került ellen-
feléhez, de végül a leintésig nem tudott támadást
indítani, és meg kellett elégednie a második hely-
lyel.

A vb két hét múlva Mexikóban folytatódik.

Forma–1: Verstappen nyert 
az Egyesült Államokban

Jegyzőkönyv
Magyar labdarúgó NB I, 10. forduló: Debreceni VSC – Puskás Akadé-
mia FC 0-3 (0-2)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3400 néző, vezette: Pintér.
Gólszerzők: Puljic (19., 11-esből), Kozák (25., 69.).
Kiállítva: Németh K. (73.).
Sárga lap: Varga J. (34.), Dzsudzsák (37.), Németh K. (45., 73.), illetve
Puljic (33.), Kozák (37.).
Debreceni VSC: Gróf – Bévárdi, Baráth, Deslandes, Ferenczi – Bódi
(75. Soltész), Dzsudzsák, Varga J., Sós (46. Tischler) – Ugrai, Németh
K.
Puskás Akadémia FC: Markek – Szolnoki, Stronati, Spander, Nagy Zs.
– van Nieff, Plsek, Puljic (71. Csirmaz), Băluţă (84. Baktu) – Komáromi
(84. Corbu), Kozák.

Eredményjelző
* NB I, 10. forduló: Debreceni VSC – Puskás Akadémia
FC 0-3, Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC 2-3,
Ferencvárosi TC – MTK Budapest 0-0.
* NB II, 13. forduló: Szeged-Csanád Grosics Akadémia –
Vasas FC 0-0, Békéscsaba 1912 Előre – Kecskeméti TE
Hufbau 1-1, Szombathelyi Haladás – FC Ajka 2-1, III. Ke-
rületi TVE – BFC Siófok 2-0, Nyíregyháza Spartacus FC

– Szolnoki MÁV FC 2-0, WKW ETO FC Győr – Pécsi
MFC 0-1, Soroksár SC – Szentlőrinc SE 0-1, Tiszakécskei
LC – Diósgyőri VTK 1-2, Dorogi FC – Aqvital FC Csák-
vár 0-2, Budafoki MTE – Budaörsi SC 0-0. Az élcsoport:
1 Haladás 28 pont, 2. Vasas 27, 3. Kecskemét 26.
* 2. liga, 11. forduló: Kolozsvári Universitatea – Dési
Unirea 3-1. Az élcsoport: 1. Petrolul 52 Ploieşti 30 pont/11
mérkőzés, 2. Nagyszebeni Hermannstadt 25/11, 3. Ko-
lozsvári Universitatea 24/10.

Eredményjelző
Női vízilabda országos bajnokság,
első torna (Bukarest, Ghencea-
medence):
* Steaua – Marosvásárhelyi VSK
26-6 (10-0, 5-2, 7-3, 4-1)
Gólszerzők: Csifó 3, Mărginean,
Kovács 2.
* Rapid – Marosvásárhelyi VSK
30-10 (10-3, 7-3, 7-2, 6-2)
Gólszerzők: Csifó 4, Kovács 3,
Orza 2, Măgherușan.
* Dinamo – Marosvásárhelyi VSK
13-8 (4-3, 1-3, 8-1, 0-1)
Gólszerzők: Orza 4, Csifó,
Măgherușan, Mărginean, Kovács.
* Steaua – Marosvásárhelyi VSK
15-6 (5-2, 3-1, 3-1, 4-2)
Gólszerzők: Csifó 2, Kovács 2,
Orza, Mărginean.
* Rapid – Marosvásárhelyi VSK
21-9 (7-1, 5-2, 5-5, 4-1)
Gólszerzők: Kovács 4, Csifó 2,
Mărginean 2, Orza.
* Dinamo – Marosvásárhelyi VSK
11-5 (2-2, 4-0, 2-2, 3-1)
Gólszerzők: Orza 3, Mărginean,
Kovács.
* Rapid – Dinamo 6-6 és 9-6
* Steaua – Dinamo 7-8 és 5-4
* Steaua – Rapid 13-6 és 12-10
Rangsor: 1. Steaua 15 pont, 2.
Rapid 10, 3. Dinamo 10, 4. Maros-
vásárhely 0.

Eredményjelző
Forma–1, Egyesült Államok Nagydíja, Austin
(56 kör, 308,405 km):
* pontszerzők: 1. Max Verstappen (holland, Red
Bull) 1:34:36.552 óra, 2. Lewis Hamilton (brit,
Mercedes) 1.333 másodperc hátrány, 3. Sergio
Pérez (mexikói, Red Bull) 42.223 mp h., 4.
Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 52.246 mp
h., 5. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren)
1:16.854 perc h., 6. Valtteri Bottas (finn, Mer-
cedes) 1:20.128 p h., 7. Carlos Sainz Jr. (spa-
nyol, Ferrari) 1:23.545 p h., 8. Lando Norris
(brit, McLaren) 1:24.395 p h., 9. Cunoda Juki
(japán, Alpha Tauri) 1 kör h., 10. Sebastian Vet-
tel (német, Aston Martin) 1 kör h.
* leggyorsabb kör: 1:38.485 perc, Hamilton
* pole pozíció: Verstappen

Az NB I állása
1. Kisvárda         10        6            2          2          15-10        20
2. Ferencváros    9          6            1          2          18-9           19
3. Puskás AFC    9          6            1          2          13-9           19
4. Paks                10        4            2          4         26-22        14
5. ZTE                10        4            2          4          17-20        14
6. Mezőkövesd   10        4            2          4          13-17        14
7. Fehérvár FC   10        3            5          2          11-10         14
8. Honvéd           10        4            1          5          17-17        13
9. MTK               10        3            2          5          9-12          11
10. Debrecen      10        2            3          5          19-19        9
11. Gyirmót        10        2            3          5          11-18         9
12. Újpest FC     10        1            4          5          11-17         7

Bálint Zsombor
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A debreceni Bódi Ádám (j) és a felcsúti Spandler Csaba Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A vb-pontversenyek állása
* versenyzők: 1. Verstappen 287,5 pont, 2. Ha-
milton 275,5, 3. Bottas 185, 4. Pérez 150, 5.
Norris 149, 6. Leclerc 128, 7. Sainz 122,5, 8.
Ricciardo 105, 9. Pierre Gasly (francia, Alpha
Tauri) 74, 10. Fernando Alonso (spanyol, Al-
pine) 58, 11. Esteban Ocon (francia, Alpine) 46,
12. Vettel 36, 13. Lance Stroll (kanadai, Aston
Martin) 26, 14. Cunoda 20, 15. George Russell
(brit, Williams) 16, 16. Nicholas Latifi (kanadai,
Williams) 7, 17. Kimi Räikkönen (finn, Alfa
Romeo) 6, 18. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa
Romeo) 1
* csapatok: 1. Mercedes 460,5 pont, 2. Red Bull
437,5, 3. McLaren 254, 4. Ferrari 250,5, 5. Al-
pine 104, 6. Alpha Tauri 94, 7. Aston Martin 62,
8. Williams 23, 9. Alfa Romeo 7

Fotó: a Forma–1 közösségi oldala



Sajnos az immár több mint más-
fél éve dúló világjárvány sok kese-
rűséget okozott mindannyiunknak a
mindennapokban. Ha egy olyan
nagy horderejű sporteseményt, mint
a tokiói olimpiai játékokat egy
évvel el lehetett halasztani, miért ne
lehetett volna egy későbbi dátumra
tenni a Maros Művészegyüttes 5-5
évenkénti megünneplését? 

A megemlékezés fontos mozza-

nata lett volna a közös együttlét, a
közös ünneplés, ahol részt vehettek
volna a mai tagok és az 1956-os
megalakulásától napjainkig az
együttesben tevékenykedők, akik
itthon élnek, vagy akik a földkerek-
ség más tájaira vándoroltak. Jó lett
volna a még életben lévő művészi,
műszaki és adminisztratív személy-
zetének egy nagy színpadi jelenléte,
annak bizonyítására, hogy voltunk

és még vagyunk. Elvárhattuk volna,
hogy a több évtized alatt fiatalon
vagy idősebb korban elhunyt kollé-
gáinkra egypercnyi néma csenddel
emlékezzünk.

És ha már együttesünk alapítását
ünnepelték, akkor véleményem sze-
rint nem lett volna szabad torzítani
az intézmény eredeti megnevezését.
Több mint 31 éve éljük a sajátságos
balkáni, Dâmboviţa-parti demokrá-

ciánkat, de legalább most merjünk
valós adatokkal emlékezni.

Az igaz, hogy a minisztertanács
akkori elnöke, Chivu Stoica kézje-
gyével ellátott 1956. szeptember
13-i határozat szerint úgy alakult
meg az együttes, mint a Magyar
Autonóm Tartomány alárendeltsé-
gében működő Állami Ének- és
Táncegyüttes, de az 1957-es bemu-
tató előadás plakátján az Állami
Székely Népi Együttes szerepelt.

Nem kell szégyenkeznünk az ak-
kori műsorpolitika miatt, hisz intéz-
ményünk a szovjet katonai tömbhöz
tartozó művészeti intézmények
mintájára, a világhírű Mojszejev
együttes nyomán állította össze a
műsorait, és nem rosszul. Ha akkor
nem azt csináltuk volna, talán a mai
együttes sem létezne.

Jó lett volna felsorolni azok
nevét, akiknek a művészi vezetése
alatt tettünk eleget a kihívásoknak.

Én előbb az akkori pi-
oníregyüttes tagja-
ként, majd 1968-tól
1998-as nyugdíjazá-
somig voltam a zene-
kar tagja. Az eltelt
három évtized alatt
Hajdu Zoltán, Szal-
man Lóránt, Kerekes
Tóth Erzsébet, Zoltán
Aladár, Székely
Dénes, Mircea Art.
Mihai igazgatóink
mellett olyan híres
karmesterekkel dol-
goztunk, mit Tóth
Sándor, Szarvady,
Szabó Csaba, Hencz
József, Birtalan Jó-
zsef és Birtalan Judit.
Táncmestereink Do-
mokos István, Haáz
Sándor, Lőrincz
Lajos, Könczei Árpád
voltak. Művészeti tit-
káraink Forró László,
Fejér Elemér, Kozma

Mátyás, Fátyol Tibor, Pávai István.
A felsorolás itt sem teljes, mert nem
említettem a díszlettervezőket, a
technikai személyzetet, de kimaradt
a szólistáink, a konferálóink hosszú
névsora is. Ennyivel tartozunk elő-
deinknek, hogy egy ilyen ünnep al-
kalmával felsoroljuk a nevüket,
hogy immár mint néhai, avagy még
életben lévő kollégáinkra emlékez-
zünk.

A szervezés mindig nagyon át-
fogó munkát igényel, de ebbe a
munkába besegíthettünk volna,
hogy az ünnepségsorozat meghit-
tebb, bensőségesebb legyen.

Ehelyett szinte teljesen megfe-
ledkeztek rólunk. Olyan kollégáink,
akik talán még hosszabb ideig, vagy
talán még jobban szolgálták az in-
tézmény hírnevét, teljesen kimarad-
tak a beharangozásból is.

Ezt az írást azoknak szántam,
akik a jövőben fogják irányítani az
intézmény művészi munkáját, hogy
vegyék a fáradságot, az ünnep ide-
jét úgy válasszák ki, hogy igazi
ünnep legyen mindannyiunk szá-
mára, akik az intézményt rövidebb-
hosszabb ideig nagy szeretettel és
lelkesedéssel szolgáltuk, még az
átkos idején is, amikor nem volt le-
hetőségünk évente külföldi turnéra
menni, de helytálltunk. Tud a mai
generáció ünnepelni, ami közösen
sokkal családiasabb lehetett volna.

Örvendetes, hogy az utánpótlás-
ról is sokkal jobb körülmények kö-
zött tudnak gondoskodni, kinőtt egy
olyan tehetséges csapat, amely
képes továbbadni a zenei és a tánc-
cal kapcsolatos tudásanyagot.

Ehhez kívánok sok-sok sikert, a
folytonosság a jövőben se szakad-
jon meg, és a következő ünneplésre
nagyobb számban tudjanak megje-
lenni a mai, az elkövetkező és a
még életben levő régi tagok.

SzászKároly
nyugdíjasegyüttestag

Utólagosan a Maros Művészegyüttes 
megalakulásának LXV. évfordulójáról

Szerkeszti:MezeySarolta
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Október utolsó vasárnapján, az idén 31-én immár évek óta Szé-
kelyföld történelmi autonómiájára és az újkori autonómiatörekvé-
sekre hívjuk fel a figyelmet. Arra a hagyományra, amely
évszázadokon keresztül megtartotta a közösséget, és amely a huszon-
egyedik században is – a területi autonómia intézményei révén –
megmaradásunk alapját képezi. Ezen a napon ismételten jelezzük,
hogy az autonómia iránti igény töretlen, nem mondunk le az önren-
delkezés jogáról, nem mondunk le Székelyföld területi autonómiájá-
ról.

A Székelyföld autonómiastatútumában rögzített intézményrend-
szer törvényes keretének megteremtéséig, kiépítéséig a közhatalom-
mal felruházott székelyföldi önkormányzataink lehetősége és egyben
felelőssége, hogy képviseljék a közösség autonómiaigényét, sőt –
élve a román hatalom által átruházott hatáskörökkel – a területi ön-
rendelkezés helyi zászlóvivői legyenek.

Így válik természetessé, hogy – amint az elmúlt évek során nagyon
sok helyen – a helyi székely tanácsok, egyházak, politikai és civil
szervezetek mellett, illetve velük együttműködve – szerepet vállalnak
Székelyföld autonómianapjának megszervezésében, önkormányzati
elöljáróink részt vesznek a délelőtti imaláncon és a 17.30 órakor fel-
lobbanó lármafás megemlékezésen. 

Ebben az évben a székelyföldi autonómiaküzdelem egész Európát
megmozgató kezdeményezésének sikerét nyugtázhatjuk. A Székely
Nemzeti Tanács által elindított, a nemzeti régiók védelmét szolgáló
európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési szakasza ugyanis le-
zárult, sikerült teljesíteni a kezdeményezés széles körű támogatott-
ságának feltételeit. A küzdelem azonban nem ért véget, szükség van
arra, hogy a polgári kezdeményezésben megfogalmazott célok elérése
érdekében a közösség is hallassa hangját. Az Európa-szerte másfél
millió aláírással támogatott kezdeményezésből így születhet megfe-
lelő jogszabály a nemzeti régiók védelmében.

IzsákBalázs,
aSzékelyNemzetiTanácselnöke

Felhívás 
Székelyföld 

önkormányzataihoz

Tájékoztatás
Tekintettel a Covid–19-világjárvány okozta jelenlegi helyzetre, Marosvásárhely

Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy a hivatal épületébe csak
azok léphetnek be, akik igazolni tudják, hogy megkapták a koronavírus elleni védőoltást, vagy orvos
által kiállított igazolással tudják bizonyítani, hogy átestek a betegségen, illetve a SARS-CoV-2 ví-
rusfertőzésre vonatkozó, 72 óránál nem régebbi RT-PCR-teszt negatív eredményével, vagy a SARS-
CoV-2 vírusfertőzésre vonatkozó, 48 óránál nem régebbi gyors antigénteszt igazolt negatív
eredményével rendelkeznek. 

Ugyanakkor tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a polgármesteri hivatal úgy intézi, hogy az intéz-
mény szolgáltatásaihoz való hozzáférést olyan személyek számára is biztosítani tudja, akik nem
rendelkeznek oltással, negatív teszttel vagy igazolópapírral, hogy átestek a betegségen. 

Ebben az összefüggésben is kérjük az adófizetőket, természetes és jogi személyeket, hogy a helyi
adókat és bírságokat online fizessék be a ghiseul.ro portálon vagy a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal honlapján (www.tirgumures.ro) az Adók és Díjak Online Ablak részben, valamint megtehetik
a városban található 29 Self-pay állomás egyikén is. 

Ezen állomásokból kettőt megtalálnak a város központjában, az egyik ilyen a Győzelem tér 3.
szám alatti polgármesteri hivatal épületében, a másik a helyi népesség-nyilvántartó szolgálat Lo-
vasság/Kossuth utca 26-28. szám alatti épületében található. A társtulajdonban lévő adóköteles in-
gatlanok online fizetése esetén kérik, hogy sorban lépjen be az összes társtulajdonos az
adószerepébe.

Emlékeztetjük a lakosságot, hogy a magánszemélyeknek szóló adóbevallásokat és az adószolgá-
lathoz intézett kérelmeket az itl@tirgumures.ro e-mail-címre lehet elküldeni. Az intézmény a kö-
vetkező e-mail-címeket is a közszolgáltatást igénylő személyek rendelkezésére bocsátja, ahol
elektronikus úton lehet dokumentumokat benyújtani és kikérni.

E-mail-címek:
Általános: primaria@tirgumures.ro 
Helyi adóigazgatóság: directiafiscalalocala@tirgumures.ro
Műszaki igazgatóság: tehnic@tirgumures.ro 
Helyi rendőrség: politialocala@tirgumures.ro 
Főépítész: arhitectsef@tirgumures.ro
Várostervezés: urbanism@tirgumures.ro 
Népesség-nyilvántartás: evidenta.populatiei@tirgumures.ro
Mircea Birău uszoda: piscina@tirgumures.ro
Állatkert: zoo@tirgumures.ro 

További információért kérjük, hívják a 0040/265268330-as telefonszámot. 

Forrás: a Maros Művészegyüttes Facebook-oldala



A konferencia plenáris fóruma szombaton másod-
jára ülésezett Strasbourgban, hogy megvitassa a
polgárok eddigi felvetéseit. A fórumról sajtóközle-
ményt adott ki az Európai Parlament Magyaror-
szági Kapcsolattartó Irodája.

Az alábbiakban ezt idézzük.
Az európai polgári vitacsoportok 80 képviselője foglalta

el helyét a plenáris fórum tagjai között. A vitán az alábbi fó-
rumok felvetéseit tekintették át:

* európai polgári vitacsoportok (első benyomások, mun-
kafolyamatok, fő témák további bontása);

* nemzeti vitacsoportok és rendezvények (képviselőik is-
mertették jelentésüket);

* európai ifjúsági rendezvény (képviselőik bemutatták az
EYE2021 legtöbb résztvevője által támogatott 20 ötletet); 

* a többnyelvű digitális platformra érkezett észrevételekről
készült második időközi jelentés.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia a részvételi demok-
rácia nyílt és inkluzív eszköze. Európa polgárainak lehetősé-
get ad arra, hogy közvetlenül beleszóljanak a közpolitikai
döntéshozatalba, ami példátlan az unió történetében. Több-
nyelvű digitális platformján Európa összes polgára hangot
adhat véleményének különböző témákban, részt vállalva a
közös jövő alakításában.

A konferencia három társelnökének strasbourgi
nyilatkozatai:
Az uniós politikának fel kell nőnie a feladathoz

Guy Verhofstadt az Európai Parlament részéről a követke-
zőket mondta: „Jó látni a polgári vitacsoportok lelkesedését.

Nagy várakozással tekintünk munkájuk elé, működni látszik
a koncepció. Most a plenáris fórumon a sor, hogy a felveté-
sekre megfelelő válaszokkal szolgáljon. Így állhat össze
közös jövőképünk, és konkrét teendők formájában kirajzo-
lódhat az Európai Unió reformjának iránya. Az uniós politi-
kának fel kell nőnie a feladathoz.”
Örömmel üdvözöljük nyugat-balkáni társainkat

Gašper Dovžan államtitkár az Európai Unió Tanácsának
szlovén elnöksége nevében hozzátette: „A különböző európai
és nemzeti vitafórumokon, valamint a platformon európaiak
tízezrei vitatkoznak Európa jövőjéről. A számukra legfonto-
sabb területeken született következtetéseket a plenáris fóru-
mon tárgyalják meg nyílt vitában. Ez az első vita a szlovén
elnökség égisze alatt. Örömmel üdvözöljük nyugat-balkáni
társainkat, akikkel osztozunk az unió jövőjéért vállalt fele-
lősségben.”
Történelmi pillanat

Dubravka Šuica, az Európai Bizottság alelnöke kijelen-
tette: „Történelmi pillanatot élünk át, amikor európaiak a vá-
lasztott képviselőikkel minden szinten egyenrangú félként
vitatnak meg ügyeket. Megerősíti képviseleti demokrácián-
kat, ha az európai polgárokat is bevonjuk a szakpolitikák ala-
kításába.”
A következő ülés december 17–18-án lesz

A konferencia plenáris fórumának következő ülése decem-
ber 17–18-án lesz. Addig is folytatódik az ötletek, javaslatok,
észrevételek gyűjtése és rendszerezése:

* Az európai polgári vitacsoportok novemberben ismét
összeülnek, ezúttal online videókonferencián. Az első két vi-
tacsoport végső formába önti majd ajánlásait, és azokat a ple-
náris fórum decemberi ülésén fogja bemutatni.

* A többnyelvű digitális platformon továbbra is folytatódik

az ötletbörze és a rendezvények szervezése. Ezekről azután
decemberben készül majd egy harmadik jelentés, tartalmukat
pedig legutolsó üléseiken vitatják majd meg az európai pol-
gári vitacsoportok és a plenáris fórum résztvevői. 

* A tagállamokban még most is folyik a nemzeti vitacso-
portok és rendezvények szervezése.
A plenáris fórum összetétele

A plenáris fórum ülését a munkacsoportok készítették 
elő.

A plenáris üléseken a Parlament 108 küldötte mellett a Ta-
nács 54 (tagállamonként két), a Bizottság három és a nemzeti
parlamentek 108 képviselője vett részt egyanrangú félként,
valamint 108 európai polgár. A polgári csoportosulások ré-
széről az európai polgári vitacsoportok képviseletében 80 fő,
a nemzeti vitacsoportok és rendezvények képviseletében 27
(tagállamonként egy) fő, valamint az Európai Ifjúsági Fórum
elnöke vett részt a tanácskozásokon. Rajtuk kívül jelen volt
a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bi-
zottság 18-18 képviselője, a regionális és helyi hatóságok 6-
6 megválasztott képviselője, a szociális partnerek 12
képviselője, valamint a civil társadalom nyolc képviselője is.
A vitacsoportok és a többnyelvű digitális platform

A vitacsoportok első üléseiről készült jelentések, valamint
a polgárok által a további megbeszélésekre kiválasztott fő-
és altémák a többnyelvű digitális platformon érhetők el:

1. vitacsoport: erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság
és foglalkoztatás/ifjúság, sport, kultúra és oktatás/digitális
átállás;

2. vitacsoport: európai demokrácia/értékek és jogok, jog-
államiság, biztonság;

3. vitacsoport: éghajlatváltozás és környezet-
védelem/egészségügy; 

4. vitacsoport: az EU a világban/migráció.

Konferencia Európa jövőjéről
Másodszor ült össze a plenáris fórum 

Október 7–10. között tartot-
ták meg Budapesten az OMÉK-
ot (Országos Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Kiállítás és
Vásár), amelyen az RMGE
Maros – immár hagyományo-
san – jelentős delegációval
képviselte a szervezethez tar-
tozó gazdákat, kézműveseket,
farmereket.

Kétévente szervezi meg Budapes-
ten az Agrármarketing Centrum az
ország legnagyobb agrárgazdasági
seregszemléjét, az OMÉK-ot. Az
idén nem különálló rendezvényként,
hanem az „Egy a természettel” Va-
dászati és Természeti Világkiállítás
kísérő eseményeként valósult meg a
HUNGEXPO területén. A Kárpát-
medence legnagyobb agrárgazdasági
seregszemléje, az Országos Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari Kiállí-
tás és Vásár idén 80. alkalommal
nyitotta meg kapuit. Története több
mint 190 évre nyúlik vissza; Széche-
nyi István gróf hívta életre az első,
akkor még állatbemutatóként meg-
valósuló rendezvényt 1829-ben.
Széchenyi elsődleges céljának tar-
totta a kereskedők és a vásárlók kö-

zötti kapcsolat erősítését, a modern
kor kihívásainak megfelelni képes
agrárium felépítését. Ahogy fogal-
mazott: a termékeny föld teszi gaz-
daggá a nemzetet. Volt mire
alapoznia. A magyar élelmiszerek és
termények évszázadok óta európai
viszonylatban is kimagasló értéket
képviselnek. Az pedig, hogy ma is
szerte a világban elismeréssel tekin-
tenek a magyar termékekre, annak is
köszönhető, hogy az OMÉK minden
alkalommal elsőrangú lehetőséget
kínál a termelőknek és a gyártóknak
a mind szélesebb körű, sikeres be-
mutatkozásra hazai és nemzetközi
viszonylatban egyaránt.

A többnapos rendezvényen min-
den alkalommal részt vesz a Romá-
niai Magyar Gazdák Egyesületének
Maros szervezete, képviselve a
megye termelőt. Az idén az agrármi-
nisztérium A Kárpát-medence kin-
csei nevet viselő részlegén az
RMGE Maros 39 termelő mintegy
170 termékét állította ki. Erdei és
termesztett gyümölcsökből készített
lekvárok, szörpök, kézműves sajtok,
tejtermékek, friss zöldségek, sava-
nyúságok, befőttek, méz, hentesáru,
péktermék, pálinkák és kézműves

termékek várták a látogatókat. Az
OMÉK-on jelen volt – a Cseh tanyát
képviselve – Cseh János és felesége,
Cseh Emese, Szőke Tímea sajtké-
szítő és Rózsa Csaba levendulás ter-
mékekkel. Az RMGE Maros 64
négyzetméteres területet kapott a ki-
állításon. 

Múlt, jelen és jövő – ezt volt az
idei mottója a Népi Mesterségek Ud-
varának. Az RMGE Maros szervezet
által létrehozott közösségi téren népi
mesterségeket mutattak be: Nagy
Magda a szövést, Zöld Gizella a csu-
hézást, Király Levente a fafaragást
és Ferenc Zsolt a bőrdíszművessé-
get. A múltat az egyesület által fel-
állított csűr jelképezte, a jelent a
kézműves termelők és termékek, a
jövőt pedig egy marosvásárhelyi
mezőgazdasági drónokat forgalmazó
cég (APPIA Drones) által kiállított
drónok. Az egyesület nemcsak
Maros megyei termékeket vitt az
OMÉK-ra, hanem Maros megyei
termelőket is, akik maguk állíthatták
ki és értékesíthették árujukat. A ren-
dezvényen az egyesület képviselte a
kibédi Dósa húsfeldolgozót, a mező-
paniti Thereziát és az egrestői Eldit.
(v.gy.) 

Az RMGE Maros képviselte a megyebeli gazdákat 
Népes küldöttség az OMÉK-on 
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Mózes Edith 

Forrás: az RMGE weboldala

„A program hozadéka a hagyományos, szennyező közvilágí-
tási rendszerről a környezetbarát közvilágításra való áttérés szor-
galmazása. Ez óriási segítség az önkormányzatoknak abban,
hogy elektromos energiát spóroljanak, és a környezetre nem ve-
szélyes közvilágítási infrastruktúrát építsenek ki. A Környezet-
védelmi Alapnak ez a programja is csökkentené azt az állandó
nyomást, amelyet az energiafogyasztás gyakorol a környezetre.
Meggyőződésem, hogy a helyi hatóságok kellő érdeklődést és
nyitottságot fognak tanúsítani a környezetvédelmi beruházások
finanszírozási programjainak megpályázása iránt” – jelentette
ki Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti 
miniszter.

A Környezetvédelmi Alap elnöke, Fülöp Lóránd-Árpád aláírta
a közvilágítás energiahatékonyságának növelését célzó program
elindításához szükséges dokumentumokat, így október 21-től re-
gisztrálhatnak a Környezetvédelmi Alap honlapján azok az ön-
kormányzatok, amelyek szeretnének részt venni a programban.
Október 25-én 10 órától szintén az erre létrehozott online felü-
leten lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a szükséges do-
kumentáció csatolásával.

A program összköltségvetése 500 millió lej, kedvezménye-
zettjei pedig azok az önkormányzatok lehetnek, amelyek szeret-
nék új technológiák alkalmazásával modernizálni a közvilágítási
rendszert. Ezzel jelentősen csökkentenék az energiafogyasztás
mértékét és a számlák értékét.

A beruházás 100%-ban támogatható, a program összköltség-
vetésének és a kategória keretének kimerüléséig.

Az igényelhető támogatás:
– 5000 lakosúnál kisebb község esetében maximum 1.000.000

lej;
– 5001-nél több lakosú község esetében legtöbb 2.000.000 lej; 
– városok esetében maximum 3.000.000 lej;
– 0-s besorolású municípium – Bukarest – esetében legtöbb

25.000.000 lej;
– 1-es besorolású municípium esetében legtöbb 6.000.000 lej; 
– 2-es besorolású municípiumok esetében maximum

5.000.000 lej. 
A programra való regisztrálás az összköltségvetés 150%-ának

eléréséig lehetséges. (RMDSZ-tájékoztató)

Tánczos Barna: elindítottuk 
a közvilágítás energia-

hatékonyságának növelését
célzó programot



A postahivatalok ország-
szerte fogadják az ügyfele-
ket, függetlenül attól, hogy
van-e zöldigazolásuk vagy
nincs – tájékoztatott hétfőn
a Román Posta.

A közlemény értelmében a
2021/1130-as kormányhatározat
mellékletébe foglalt egyik kitétel
szerint a Román Postára nem vo-
natkoznak a hétfőtől érvénybe lé-
pett korlátozások. A vállalat
további intézkedéseket hozott a
járvány terjedésének fékezésére,
így biztonságos körülmények kö-
zött lehet hozzáférni a szolgáltatá-
saihoz mindenki számára. „A
nyugdíjasok és szülők ezután is be-
jöhetnek a nyugdíjért, gyermek-
pénzért, ahogyan eddig tették.
Nem kérjük a bejáratnál az oltott-

ságot, a betegségből való felgyó-
gyulást vagy a negatív tesztered-
ményt bizonyító zöldigazolást” –
nyomatékosították. 

A vállalat ugyanakkor felhívja a
figyelmet a védőmaszk helyes vi-
selésének fontosságára, javasolja
továbbá a kézfertőtlenítést a posta-
hivatalba való belépéskor és távo-
záskor egyaránt, és fontos szabály
az is, hogy egyszerre csak egy sze-
mély tartózkodhat a helyiségben, a
bejáratnál várakozóknak pedig tar-
taniuk kell egymástól a 2 méteres
távolságot. 

A bíróságokra nem vonatkoz-
nak a legújabb korlátozások

A Legfelsőbb Igazságszolgálta-
tási Tanács (CSM) vasárnap este
közölte, hogy a kormány által pén-

teken elfogadott, a koronavírus-jár-
vány terjedését fékezni hivatott
újabb intézkedésekről szóló hatá-
rozat nem vonatkozik a bíróságok
és törvényszékek tevékenységére. 

A fent említett intézmények te-
vékenységét ugyanis egy másik
rendelet szabályozza, azok ugyan-
azon feltételek mellett fognak mű-
ködni, mint a 2021/1130-as
kormányrendelet hatályba lépése
előtt, így az állampolgárok oltási
vagy a betegségből való felgyó-
gyulást bizonyító igazolás nélkül is
beléphetnek az épületekbe.

A tevékenység ezekben az intéz-
ményekben is a megfelelő egész-
ségügyi óvintézkedések szigo-
rú betartásával zajlik, tájékoz-
tat a CSM közleményében.
(Agerpres)
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beléphetnek a postahivatalokba
A kormány döntése értelmében azok az oltatlan személyek,
akik egy-egy bevásárlóközpontban működő oltóközpontba
tartanak, hogy felvegyék az oltást, beléphetnek az épületbe
a zöldigazolás felmutatása nélkül, de csak a számukra külön
fenntartott sávon haladhatnak.

Az erre vonatkozó határozatot hétfőn ismertette Raed Arafat belügyi ál-
lamtitkár, az országos katasztrófavédelem vezetője a kormánypalotában.

Arafat emlékeztetett, hogy a bevásárlóközpontokba, mallokba csak
olyan személyek léphetnek be, akik igazolni tudják, hogy be vannak oltva
vagy átestek a Covid–19-en. Kivételt képeznek azok, akik az épületben
működő oltóközpontba igyekeznek oltásra, őket azonban be- és kilépéskor
is ellenőrizni fogják, és csak a számukra kijelölt útvonalon közlekedhet-
nek.

Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a bevásárlóközpont épületé-
ben közintézmények fiókjai működnek. Az ilyen irodákba (például útle-
vélosztályra) tartó oltatlan személyek negatív teszttel is beléphetnek, ha
igazolni tudják az irodai előjegyzést – magyarázta az államtitkár.

Arafat: az oltatlan nyugdíjasok is beléphetnek 
a közhivatalokba, ha a nyugdíjuk kézhezvétele a cél

Nem korlátozzák a közintézményekbe való belépést a nyugdíjat, gyer-
mekpénzt vagy más szociális támogatást személyesen felvevő oltatlan
emberek számára – mondta Raed Arafat. Az erre vonatkozó határozatot
hétfőn fogadta el a kabinet. 

„A köz- és magánintézményekbe való belépési jogot illetően, többektől
kapott jelzések alapján, van néhány kivétel: például azokkal a nyugdíja-
sokkal szemben, akik nyugdíjuk felvétele céljából jönnek, nem lesz kor-
látozás, mint ahogy azok is, akik szociális segélyért, gyermekpénzért stb.
érkeznek, beléphetnek felvenni ezeket az összegeket” – magyarázta Ara-
fat. A közintézmények alkalmazottai mindaddig zöldigazolás nélkül is be-
léphetnek az intézmény épületébe, amíg a parlament nem hoz olyan
törvényt, amely ezt a helyzetet módosítaná. Aki azonban nem alkalma-
zottként dolgozik az illető épületben, az csak a beoltottságot, negatív tesz-
tet vagy betegségből való kigyógyultságot bizonyító zöldigazolással
léphet be, és ugyanez érvényes az olyan magánépületekre is, ahol több
mint ötvenen dolgoznak egyszerre. Arafat megerősítette, hogy a nyugdíj,
gyermekpénz vagy szociális támogatás személyes felvétele céljából köz-
hivatalba érkező személyektől nem kérik a zöldigazolást, aki azonban fi-
zetni megy (például adót), annak fel kell mutatnia ezt. Az adófizetés
egyébként online is lebonyolítható – emlékeztetett a katasztrófavédelem
vezetője. Nincs szükség zöldigazolásra a piacokon sem, ezeken a közte-
rületeken elég a maszkviselés.

Szálláshelyek uniós digitális Covid-igazolás alapján foglalhatók
A kormány hétfői határozata értelmében a szállodák, panziók és más

szállásadó vállalkozások kizárólag beoltott vagy a Covid–19-ből kigyó-
gyult személyeket fogadhatnak – hangsúlyozta Raed Arafat. A szállásadók
vendégei a zöldigazolásnak is nevezett uniós digitiális Covid-igazolással
bizonyíthatják, hogy be vannak oltva koronavírus ellen vagy átestek a be-
tegségen. (Agerpres)

Kijelölt és ellenőrzött sávon 
az oltóközpontok felé

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Az USR nem nyújt támogatást 
kisebbségi kormánynak

A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR)
nem szavaz bizalmat kisebbségi kormánynak
– jelentette be hétfőn Dacian Cioloş, az USR
elnöke, miután találkozott Nicolae Ciucăval, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányalakí-
tással megbízott miniszterelnök-jelöltjével.

Ciucă a PNL és az RMDSZ által létrehozandó ki-
sebbségi kormány parlamenti jóváhagyásához keresett
támogatást a PNL és RMDSZ volt koalíciós partneré-
nél, amely szeptember elején lépett ki a Florin Cîţu li-
berális kormányfő vezette koalíciós kormányból.

Cioloş felidézte: elsőként ő kapott kormányalakítási
megbízást az államfőtől, és – előzetes koalíciós meg-
állapodások híján – ő is válságkezelő kisebbségi kor-
mány jóváhagyásához kért bizalmat a parlamenttől. Ha
egy kisebbségi kormány jó megoldásnak tűnt a PNL
számára, akkor kár volt elvesztegetni még egy hetet:
megszavazhatták volna az általa javasolt USR-kor-
mányt a múlt héten – fogalmazott.

Cioloş úgy értékelte: Romániának stabil többséggel
rendelkező kormányra van szüksége, ha tehát a PNL
nem akarja helyreállítani a jobbközép koalíciót, és nem
akar már az USR-rel kormányozni, akkor a Szociálde-

mokrata Párttal (PSD) kell szövetkeznie, amire koráb-
ban is volt már példa.

Az USR elnöke szerint a PNL-nek el kell döntenie,
hogy az USR-rel vagy a PSD-vel akar-e stabil kor-
mányt adni az országnak, amely nemcsak válságkeze-
lésre, hanem a szükséges reformok életbe léptetésére
is képes, de az USR partnerségére csak akkor számít-
hat, ha felújítják a koalíciós szerződést.

A média értesülései szerint a hétvégén a PNL és a
PSD között is egyeztetések kezdődtek arról, milyen
feltételek mellett szavaznának bizalmat a szociálde-
mokraták Nicolae Ciucă kisebbségi kormányának.

A szociáldemokraták tízpontos prioritáslistát küldtek
a miniszterelnök-jelöltnek. Szerintük ezt az általa ja-
vasolt kormánynak kellene életbe léptetnie jövő év feb-
ruár elsejéig. A média szerint a PSD ezzel is azt üzente
Ciucănak, hogy ne tervezzen hosszú távra: ha meg is
szerzi a PSD támogatását a kormány parlamenti jóvá-
hagyásához, kormánya rövid életű lesz.

Nicolae Ciucă jelenlegi ügyvivő védelmi miniszter
csütörtökön kapott kormányalakítási megbízást az állam-
főtől, és tíz nap áll rendelkezésére, hogy bizalmat kérjen
a parlamenttől az általa javasolt kormány számára. (MTI)

Az Erdélyi Magyar Szövetség
magyar neve miatt utasította 
el a törvényszék a pártfúziót

A Bukaresti Törvényszék
azért utasította el az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) és a
Magyar Polgári Párt (MPP)
fúziójával létrejövő Erdélyi
Magyar Szövetség (EMSZ)
bejegyzését, mert utóbbi hi-
vatalos nevét magyarul is,
románul is be kívánták jegy-
eztetni az egyesülő pártok –
közölte vasárnap az EMSZ
sajtóirodája. 

Az erdélyi magyar sajtó megle-
petésként könyvelte el, hogy a Bu-
karesti Törvényszék szeptember
végén elutasította az EMNP és az
MPP fúziójával létrejövő EMSZ
bejegyzését. Az elutasítás oka azt
követően vált ismertté, hogy a tör-
vényszék az elmúlt napokban el-
juttatta a megindokolt ítéletet a
feleknek. Az EMNP-nek és az
MPP-nek öt nap áll rendelkezé-
sére, hogy fellebbezést 
nyújtson be az elsőfokú határozat
ellen. 

„Az EMNP és az MPP vezetői-
nek az indoklás birtokában immár
lehetőségük van fellebbezni, me-
lyet határidőn belül meg is tesz-
nek, ugyanakkor emlékeztetnek: a
bírósági indoklásban felhozott érv
már csak azért is abszurd és elfo-

gadhatatlan, mert a fúziót kezde-
ményező, bíróság által már koráb-
ban bejegyzett két párt nevében
szintén szerepel azok magyar
megnevezése is, sőt, az Erdélyi
Magyar Néppárt esetében nem is
a román, hanem a magyar hivata-
los megnevezés az első” – áll a va-
sárnapi közleményben.

Az EMNP és az MPP fúziójáról
2020. január 18-án Csíkszeredá-
ban döntött a két párt küldöttgyű-
lése. A pártok döntéshozó
testületei arról is határoztak, hogy
az új párt az Erdélyi Magyar Szö-
vetség nevet fogja viselni. Ugyan-
ezen a néven a pártok politikai
szövetséget is bejegyeztek a bíró-
ságon, hogy a 2020-as önkor-
mányzati választásokon már
együtt indulhassanak. 

Az EMSZ jelöltjei tíz erdélyi
település, köztük két székelyföldi
kisváros (Szentegyháza és Szé-
kelykeresztúr) polgármesteri tiszt-
ségét szerezték meg a tavaly
szeptemberben tartott önkormány-
zati választásokon. Az RMDSZ-
szel történt megegyezés után a
decemberi parlamenti választáso-
kon két képviselőt juttattak az
RMDSZ jelöltlistáin a képviselő-
házba. (MTI)

Szerbia gyógyszerrel és oxigénnel segíti Romániát
Mintegy 6500 adag koronavírus elleni gyógy-
szerrel, valamint 900 liter oxigénnel segíti a
szerb kormány a járvány sújtotta Romániát,
az adományt hétfőn adták át.

Nikola Selakovic szerb külügyminiszter a külde-
mény indításakor emlékeztetett arra, hogy Románia a
nyáron oltóanyagot adományozott Szerbiának, most
pedig Belgrádon volt a sor, hogy segítsen a szomszé-
dos, baráti államnak. 

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbi-
ában hétfőre 5733-mal 1.098.209-re, Koszovóban 13-

mal 160.635-re, Észak-Macedóniában 227-tel
199.766-ra, Montenegróban 433-mal 140.922-re,
Bosznia-Hercegovinában pedig 273-mal 248.962-re
növekedett.

A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az
utóbbi 24 órában 61-gyel 9509-re, Észak-Macedóniá-
ban 15-tel 7029-re, Montenegróban hattal 2065-re,
Bosznia-Hercegovinában pedig 17-tel 11.357-re növe-
kedett. Koszovóban az elmúlt napon nem volt halálos
áldozata a kórnak, így a halottak száma 2974 maradt.
(MTI)



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓ szőlő. Tel. 0756-779-912.
(13596-I)

ELADÓ egy működő Zenith
fényképezőgép a  70-es évekből. Tel.
0265/580-368, 0731-347-770. (mp.)

ELADÓ Marosvásárhelyen 17 ár terület
víkendházzal és gyümölcsössel. Tel.
0744-590-617. (13635)

MINDENFÉLE

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

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-sze-
relést vállalok. Tel. 0746-638-960.
(13362-I)

BEGYŰJTÜNK rossz kábeleket, ócs-
kavasat, kalorifert. Kitakarítunk ud-
vart, garázst, pincét. Tel.
0747-816-052. (13597)

ALKALMAZUNK lakatost és hegesz-
tőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, meszelést, bármilyen ki-
sebb javítást és mindenféle más
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(13452-I)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0720-313-818. (13530-I)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,
bádogosmunkát, cserépforgatást,
tetőkészítést. Tel. 0741-662-191.
(13434)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (13415)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemez-
munkát, ácsmunkát, szigetelést, csa-
tornák, teraszok, kerítések
készítését, festést. Tel. 0759-467-
356. (13611)

KIADÓ helyiség berendezve – masz-
százs, pedikűr, manikűr, kozmetika.
Tel. 0744-796-387. (13616-I)

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok
háznál. Tel. 0740-527-205. (13623-I)

BETEGÁPOLÁST vállalok Vásárhelyen.
Tel. 0742-291-609. (13624)

VÁLLALUNK építkezési munkát,
kerítéskészítést, tetőkészítést,
ereszcsatorna-készítést stb. Tel. 0755-
672-446. (13637)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk október
26-án a szeretett feleségre, ro-
konra, a volt marosvásárhelyi
RENDES RÓZÁRA született
Kacsó, aki már 2 éve, hogy ittha-
gyott bennünket. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Bánatos férje, Lajos és szerettei.
(13502-I)

ELHALÁLOZÁS

„Míg éltél, szerettünk,
míg élünk, nem feledünk.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk, 

UNGVÁRI ROZÁLIA 
(szül. KISLAKI ROZÁLIA) 

77 éves korában elhunyt. 
Temetése 2021. október 26-án 13
órakor lesz a marosszentgyörgyi
új temetőben. 

Gyászoló szerettei. (13626-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, nagymama, testvér, rokon, 

BENE MÁRIA 
szül. Bodnár 

életének 69. évében hirtelen el-
hunyt. 
Temetése 2021. október 27-én,
szerdán 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben. 
Áldott emlékét örökre megőrzi
férje, két fia és öt unokája.
(13636-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel vettük
tudomásul drága barátom és
volt cukorgyári kollégám,
KAKASI BÉLA halálhírét.
Őszinte részvétünk a
családnak. 
Dónáth Jocó és családja. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik MÁRKOS ÉVA
MÓNIKA temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak.
Márkos Kinga, Takács Tímea,
Takács Adrienn és Takács Zsolt.
(13619-I)

Marosvásárhelyre,
MÁTHÉ FERENCNEK
75. születésnapja
alkalmából kívánunk
Istentől megáldott jó
egészséget, minden
szépet és jót. 
Nővére, Juci és sógora,
János, két fia: Ferenc és
József családjukkal
együtt. 

Élj sokáig, Tata!
(13607)

Egy gyertya most érted égjen,
ki fent laksz már a magas égben,
ki vigyázol ránk onnan fentről,
s lelkünkhöz szólsz a végtelen-
ből.
Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, 
míg élünk, nem feledünk téged.
Fájó szívvel emlékezünk október
26-án 

id. SÁNDOR JÁNOSRA, 
aki 2 éve távozott szerettei köré-
ből. 
Emlékét őrzi felesége, Rózsi,
lánya, fia és családja, négy uno-
kája és családjuk, valamint 3
dédunokája: Evelin, Ákos,
Panna. 

Nyugodj békében, drága déditata! (13614)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai 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)
AMUREŞMEXRT.a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAG-
KEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lej-
től. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás
Marosvásárhelyről és támogatás a más helységbelieknek. Az önélet-
rajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdek-
lődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22813-I)
AmarosszentgyörgyiGASTROMETALMAGÁNCÉG LEMEZ-
HAJLÍTÓ – GÉPKEZELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő tele-
fonszámon lehet: 0728-328-881,  az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (66012-I)
AGYULAFEHÉRVÁRI CARITAS SZOCIÁLIS GONDOZÁS
ÁGAZATA KÖNYVELŐT alkalmaz Marosvásárhelyre. Részletek a
www.caritas-ab.ro/hu/allashirdetesek honlapon, érdeklődni a 0741-
131-025-ös telefonszámon lehet. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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A fehérjetakarmány-előállítás biztosítása érdekében közös
fellépésére van szükség Brüsszelben – hangsúlyozta Nagy
István magyar agrárminiszter hétfőn Krakkóban, a Három
Tenger Régió agrárminisztereinek találkozóján, amelyen a
térség mezőgazdasági miniszterei mellett az Európai Unió
mezőgazdasági biztosa is részt vett.

Az Agrárminisztérium (AM) hétfőn kiadott közleménye ismerteti: a
tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy a konferencián a résztvevők
megvitatták a fehérjetakarmány előállításának biztosítását a régióban.
Emellett szóba került a közös agrárpolitika mezőgazdasági és vidéki te-
rületek átalakítására gyakorolt hatása a zöld és digitális gazdasággal
összefüggésben.

„Az egyeztetésen az érintettek régiós összefogást sürgettek az élel-
miszerrendszereket érintő kutatás és innováció kihívásait érintő dialó-
gusban. A találkozón Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország,
Horvátország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Ro-
mánia és Szlovákia agrárminiszterei olyan közös álláspontot alakítottak
ki, amely befolyásolja országaink és egész Európa mezőgazdaságának,
élelmiszer-rendelkezésének és vidéki térségeinek jövőjét” – tájékozta-
tott Nagy István. 

Hozzátette, az egyeztetésen egyetértettek abban is, hogy a régió ki-
váló ökológiai adottságokkal rendelkezik a korszerű mezőgazdasági ter-
melés kialakításához, valamint a megfelelő minőségű és mennyiségű
élelmiszer előállításához. Ugyanakkor ahhoz, hogy ezeket a lehetősé-
geket ki is tudják aknázni, közös fellépésre van szükség Brüsszelben –
hangsúlyozta a miniszter.

A találkozó margóján Nagy István meglátogatta a lengyel Nemzeti
Állatkutató Intézet génbankját, ahol a Nemzeti Biodiverzitás és Gén-
megőrzési Központtal való együttműködés megerősítéséről tárgyalt –
ismerteti az AM közleménye. (MTI)

A hónap végéig hideg idő várható, a sokéves átlagnál ala-
csonyabb hőmérsékleti értékekkel, ám november 1. és 4.
között felmelegedés lesz – derül ki az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat október 25. és november 7. közötti időszakra
vonatkozó, hétfőn közzétett előrejelzéséből.

Erdélyben október 30-ig tart a hideg, átlagban 11-14 fokos csúcshő-
mérséklettel és fagypont közeli minimumokkal. Ezután felmelegedés
várható, november 1–4. között a csúcshőmérséklet átlagértéke eléri a
17-18 fokot, a minimumoké pedig az 5-7 fokot. November 5-től újabb
lehűlés következik, a csúcshőmérséklet átlagértéke a sokéves átlagnak
megfelelő 10-11 fokra, a minimumoké 2-3 fokra csökken. A következő
kéthetes időszak első hetében derűs időre lehet számítani, a második
héten elsősorban november 4–7. között várhatók gyenge esők.

A hegyekben október 25–29. között átlagban legtöbb 6-8 fokos
csúcshőmérséklet várható. Ezután enyhe felmelegedés következik, ok-
tóber 30. és november 2. között a csúcshőmérséklet átlaga 10-11 fokra
nő, majd november 7-re 4-5 fokra csökken. Október 25–28. között és
november 7-én a minimális hőmérsékleti értékek átlaga -3 és -1 fok kö-
zött, a többi éjszakán pedig 1 és 4 fok között alakul. A hegyekben a kö-
vetkező kéthetes időszak első hetében derűs időre lehet számítani, a
második héten elsősorban november 4–7. között várhatók gyenge esők.
(Agerpres)

Közös fellépésre van szükség
a fehérjetakarmány-előállítás

biztosítása érdekében

November 1-től felmelegedés,
4-től eső várható
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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.


