
Ha visszagondolok a rendszerváltás utáni első látogatá-
sunkra, amikor Nagyernyében és a község falvaiban tapasz-
talt gondokat vettük számba, a település mai arculata,
legalábbis a központ, szinte nem marad el egy kisvárosétól.
Nagy változáson mentek át Ernye mellékutcái is. A vállalt fel-
adatot, hogy szebbé, élhetőbbé fejlesszék a települést és a
hozzá tartozó falvakat, a helyi önkormányzat, élén Jánosi

Ferenc polgármesterrel és Siklódi Csongor alpolgármesterrel, a
lehetőségeket kihasználva felelősséggel, hozzáértéssel, a
„tapasztalaton alapuló önbizalommal” teljesítette. 

Mi ez?

A Központi Választási Iroda (BEC) pénteken határozott, hogy mi
az eljárás, ha a jelenlétet monitorozó és a kettős szavazást megelőző
rendszer (SIMPV) jelzi, hogy a választó már szavazott egyszer. A ha-
tározat értelmében akkor is szavazhat valaki, ha a rendszer jelzi,
hogy aznap már egyszer megtette. 

És itt érdekes magyarázat következik: amennyiben a jelenlétet mo-
nitorozó és a kettős szavazást megelőző rendszer jelzi, hogy az illető
aznap már élt szavazati jogával, a választási körzet elnöke közli vele,
hogy a kettős szavazás bűncselekmény, amelyet a Btk. értelmében 6
hónaptól 3 évig terjedő börtönbüntetéssel vagy bírsággal és bizonyos
jogok betiltásával büntetnek. Ha a választó ennek ellenére továbbra
is szavazni akar, a szavazókörzet elnöke a speciális távközlési szol-
gálat (STS) által biztosított terminálon keresztül felveszi a kapcso-
latot annak a szavazóhelyiségnek az elnökével, ahol a választópolgár
– az SIMPV kijelzése szerint – már leadta a voksát, kikeresik, hogy
szerepel-e a neve a választási listán, és aláírta-e a választási jegy-
zéket. 

Ha a hívott választási iroda elnöke azt mondja, hogy az illető nem
írta alá a választói névjegyzéket, akkor az elnök engedélyezi, hogy
szavazzon. Amennyiben az elnök megerősíti, hogy a választási név-
jegyzéken szerepel az aláírás, a választópolgárnak ki kell töltenie
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2500 lejes
támogatás táv-
munkát végzőknek
Tudni kell, hogy a kormányrendelet a
koronavírus-járvány okozta gazdasági
krízis hatásainak csökkentésére szüle-
tett, azon cégek és alkalmazottaik se-
gítségére, amelyek a járványügyi
előírások betartása érdekében beve-
zették a távmunkavégzést. 
____________2.
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A kormány augusztus 7-én 132-es számmal sür-
gősségi kormányrendeletet adott ki, melynek ér-
telmében alkalmazottanként 2500 lejes
eszközvásárlási támogatást igényelhetnek azok
a munkáltatók, akik a szükségállapot idején leg-
kevesebb 15 napra távmunkavégzést vezettek be
a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megakadályo-
zása érdekében. A sürgősségi kormányrendelet
az augusztus 10-i 720-as számú Hivatalos Köz-
lönyben jelent meg. A kormányrendelet előírásai-
ról Bogdán Erzsébet, a Maros Megyei Munka-
közvetítő Hivatal aligazgatója tájékoztatott. 

Tudni kell, hogy a kormányrendelet a koronavírus-jár-
vány okozta gazdasági krízis hatásainak csökkentésére szü-
letett, azon cégek és alkalmazottaik segítségére, amelyek
a járványügyi előírások betartása érdekében bevezették a
távmunkavégzést. Azokban az ágazatokban, ahol a táv-
munka nem volt lehetséges, a cégek egy része a csőd szé-
lére jutott, ideiglenesen vagy véglegesen meg kellett
válniuk az alkalmazottaktól, ott azonban, ahol távmunkát
végezhettek, kisebb volt a gazdasági visszaesés, és az al-
kalmazottaktól sem kellett megválni. 

– Az igényléseket be lehet nyújtani az aici.gov.ro plat-
formon. A közösségi oldalunkon tájékoztatunk arról, hogy
milyen feltételeknek kell eleget tenni, és milyen nyomtat-
ványokat kell feltölteni. A szükségállapot idejére, amikor
az alkalmazottak távmunkát végeztek, a cégeknek az ere-
deti munkaszerződés mellé egy kiegészítést (act adiţional)
kellett csatolniuk. Ebből kiderül, hogy az adott cégnél hány
alkalmazott végez távmunkát, különben nem kérhetők ezek
az összegek. Ezeknek a szerződés-kiegészítéseknek szere-
pelniük kell a REVISAL-ban. Tudtommal vannak olyan
multinacionális cégek, amelyek kiegészítették a munka-
szerződéseket, s ők már kérik is a 2500 lejes eszközvásár-
lási támogatást. Ugyanis a szükségállapot idején a cég már
biztosította számukra a laptopokat, számítógépeket, amivel
otthon dolgozhattak – mondotta Bogdán Erzsébet. 

– Miután a cégek feltöltik az igényléseket a platformra,
mi a következő lépés? 
– Miután benyújtották az igényléseket, a nyilatkozato-

kat, a listát, mi ellenőrizzük, a jogosultaknak jóváhagyjuk

a támogatást, a cégnek elküldjük a 2500 lejt alkalmazot-
tanként, s megvásárolják az eszközöket. A számlán na-
gyobb összeg is lehet, viszont mi 2500 lejt számolunk el.
Harminc napon belül el kell küldjék nekünk a számlákat,
amiből kiderül, hogy az eszközöket szeptember 16-a után
vásárolták. Ha azelőtt vásárolták, a számla nem számolható
el.

– Milyen eszközöket vásárolhatnak? 
– Számítástechnikai eszközöket, laptopot, notebookot,

táblagépet, okostelefont, különböző tartozékokat, az inter-
netcsatlakozáshoz szükséges felszereléseket, szoftverlicen-
ceket. A 2500 lej nem sok, de a középkategóriás eszközök
vásárlására elegendő – mondta az aligazgató. 

A szükségállapot március 16-tól május 14-ig tartott, a
sürgősségi kormányrendelet három hónapra rá, augusztus
10-én jelent meg. Ha a szükségállapot ideje alatt a cégek
tudomást szereztek volna erről a lehetőségről, most sokkal
többen igényelhették volna a támogatást. Voltak olyan
cégek, amelyek – részben vagy teljesen – távmunkában
foglalkoztatták az alkalmazottakat, de nem egészítették ki
a munkaszerződéseket. Utólag erre már nincs lehetőség.

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:

max. 27 0C
min. 5 0C

Ma MÓRIC,
holnap TEKLA napja.
TEKLA:  a görög Theokleia rö-
vidüléséből önállósult, jelentése:
Isten dicsősége. 
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1 EUR 4,8583
1 USD 4,1224

100 HUF 1,3385
1 g ARANY 255,7976

Hat új fertőzött a megyében 
Szeptember 21-ig, hétfőig Maros megyében összesen 1660
koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap hat új esettel
nőtt a fertőzöttek száma, az érintetteknek korábban nem volt
pozitív koronavírustesztjük. Az elmúlt két héten megyénkben
151 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba, a legtöbb – 68 –
esetet a megyeszékhelyen regisztrálták. A lista második he-
lyén 12 fertőzöttel Segesvár, a harmadik helyen 7 fertőzöttel
Szászrégen áll. Az új betegek mellett megyeszinten két sze-
mélynél már korábban kimutatták a fertőzést, és a megis-
mételt teszt is pozitív lett. A Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság adatai szerint hétfőn 85 Covid–19-fertőzöttet
kezeltek a megye kórházaiban. Eddig 716 gyógyultat en-
gedtek haza a kórházakból, 484 tünetmentes fertőzött tíz
nap múlva, további 142 kérésre térhetett haza. A hétfői ada-
tok szerint 42 személy koronavírus-fertőzés gyanújával van
beutalva. A megye kórházaiban tegnapig 115 fertőzött hunyt
el – tájékoztatott közleményben a prefektúra. 

Marosvécsi kastélynapok 
A Kemény Auguszta Kulturális Egyesület és az AntePortum
Egyesület szervezésében október 3–4-én kerül sor a ma-
rosvécsi Kemény-kastélyban a második jótékonysági kas-
télynapokra. Október 3-án, szombaton déli 12 órakor a
Kemény-kastély borospincéjében megnyílik Barabás Dénes
fotó- és kisplasztika-kiállítása. A további programpontokat
az elkövetkezőkben teszik közé a szervezők az esemény
Facebook-oldalán. A rendezvény a járványügyi előírások
betartásával zajlik. Főtámogató: Magyar kormány – Bethlen
Gábor Alap. 

Petráskó,
a vásárhelyi örmény fegyverboltos 

Petráskó fegyverboltja volt Marosvásárhely egyetlen fegy-
verüzlete, ahonnan az örmény kereskedő Marosszék és Er-
dély számos vadászát ellátta lőfegyverrel. A boltról és
tulajdonosáról, az erdélyi arisztokrácia tagjaival való kap-
csolatáról és saját élményeiről, a fegyverekről tart vetített
képes előadást dr. Osváth Pál vadász, diplomata, a Magyar
Vadászatért Érdemérem egyedüli erdélyi kitüntetettje szep-
tember 23-án, szerdán 18 órakor a Bolyai téri unitárius egy-
házközség Dersi János termében. A rendezvényen
kötelező betartani a járványügyi előírásokat. 

Johannes Kájoni 390 a Teleki Tékában
Szeptember 24-ig, csütörtökig tekinthető meg a Teleki Téka
udvarán a Hargita Megyei Kulturális Központ Kájoni János-
ról készült szabadtéri vándorkiállítása a könyvtár nyitvatar-
tási ideje alatt, keddtől péntekig 10 és 17.30 óra között.
Joannes Kájoni ferences szerzetes sokoldalú személyiség
volt: zeneszerző és zenegyűjtő, nyomdaalapító, orgonaé-
pítő, és az ő nevéhez fűződik a Kájoni-kódex, az erdélyi ze-
netörténet egyik legértékesebb dokumentuma. A kiállítás
záróakkordjaként szeptember 22-én, kedden (ma) 18 órától
ünnepélyes eseményre kerül sor, ahol a tárlat szakszerű is-
mertetése után Györfi Erzsébet szólaltat meg dallamokat
Kájoni énekgyűjteményeiből. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647
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Mezey Sarolta

Antigoné – avagy Erdélyben,
filmet, együtt 

Az Édentől Keletre filmklub szeptember 23-án, szerdán
19 órától a Teleki Téka udvarán tartja meg a Filmes ta-
lálkozások című vetítéssorozat első rendezvényét a ko-
ronavírus-járvány kezdete óta. A nagyérdemű az
Antigoné – avagy Erdélyben, filmet, együtt című önref-
lexív vígjátékot, (ál)dokumentumfilmet tekintheti meg. A
vetítés után a film két készítőjével, Jakab-Benke Nán-
dorral és Zágoni Bálinttal Németh Szabolcs Előd beszél-
get. A belépés ingyenes, de mivel a szervezők legtöbb
42 személyt tudnak fogadni, a részvételhez ki kell tölteni
a jelentkezési ívet, amely az esemény Facebook-olda-
lán található. Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Stu-
dium Prospero Alapítvány. 

Könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

A marosszentgyörgyi római katolikus plébánia és a Kol-
ping Család szeretettel várja az érdeklődőket Sebes-
tyén Péter Kiskertemben rozmaringot ültettem című
magyar népdal- és nótaválogatásának bemutatására.
Helyszín: a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia
udvara, időpont:  szeptember 24., 19 óra. A könyvet be-
mutatja ft. Baricz Lajos plébános. Közreműködnek a
marosszentgyörgyi hagyományőrző együttesek. A
könyvbemutatót tábortűz mellett nótaest követi. A helyek
száma korlátozott. Iratkozni a 0751-808-212-es telefon-
számon lehet 9-12 óra között. A rendezvényt a maros-
szentgyörgyi önkormányzat támogatja.

Reliktum 
Ezzel a címmel hozza el Marosvásárhelyre is előadását
a Bekecs Néptáncszínház. A szeptember 25-én, pénte-
ken 19 órakor a Kultúrpalotában sorra kerülő előadással
az alkotók őseink hagyatékát igyekeznek átmenteni a
modern világba. A műsorban az alábbi települések tán-
cai jelennek meg: Gyergyóremete, Gyergyóalfalu és

Orotva a Gyergyói-medencéből, a Mezőségről Magyar-
palatka, a Kalotaszeg vidékéről Nádaspapfalva, Kide és
Bodonkút, valamint az Alföldről nagyecsedi táncok.
Zenei szerkesztő Koncz Gergely, rendező-koreográfus:
Farkas Tamás és Farkas Ágnes. Muzsikál a Tokos ze-
nekar, énekel Samu Etel Imola. A helyek száma korlá-
tozott, jegyeket elővételben a Kultúrpalota
jegypénztáránál lehet váltani keddtől péntekig 9 és
15.30 óra között. Jegyárak: nyugdíjas- és gyerekjegy
15, felnőttjegy 20 lej, valamint előadás előtt a helyszínen
50 és 100 lej értékű mecénásjegyeket is lehet váltani. 

Amikor – 
Bogdán Zsolt előadóestje

Bartis Attila marosvásárhelyi származású író novelláival
hozzájárul, hogy a történelemből ne nyomtalanul essen
ki a kommunizmus negyven éve. Bartis hat novellájából
Amikor… címmel szerkesztett és rendezett előadást
Bogdán Zsolt színművész. A Spectrum Színház szerve-
zésében megtekinthető pódiumműsorra szeptember 23-
án, szerdán, valamint 29-én, kedden este 7 órától kerül
sor a Maros Művészegyüttes előadótermében. Jegyek
a helyszínen kaphatók, előzetes helyfoglalás a 0744-
331-875 és 0757-059-594-es telefonszámon. 

Őszi harmóniák 
Őszi harmóniák – nemcsak szabadtéri zenei fesztivál
címmel zajlik szimfonikus koncertsorozat szeptember-
ben a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia szervezésében. 24-én, csütörtökön 18
órától a Teleki Téka udvarán a filharmónia fuvolané-
gyese hallgatható. Műsoron: Telemann-, Berthomieu-,
Bozza-, Pixinguinha-, Jobim-, Fauré-, Bizet-művek.
Jegyek a filharmónia jegypénztáránál 10 és 13 óra kö-
zött kaphatók, a bérletek nem érvényesek. A megma-
radó jegyeket a helyszínen 17–17.30 között lehet
megvásárolni. A szervezők arra kérik a nagyérdeműt,
hogy 30 perccel a koncert előtt jelenjen meg, és tartsa
be a járványügyi óvintézkedéseket. Rossz idő esetén a
rendezvényt egy későbbi időpontra halasztják. 

RENDEZVÉNYEK

2500 lejes támogatás távmunkát végzőknek

Idén 80 éves Kovács Levente színházi rendező,
egyetemi tanár, író. Az Erdélyi Magyar Televízió
Kultúrcsepp műsorában tőle kapnak életleckéket
a nézők: 

– Nem vagyok az a típus, aki jegyzi, hogy miből mennyi
volt. Emlékszem nagyjából arra, amit szerettem, amit nem
szerettem, arra nem emlékszem annyira – fogalmaz moso-

lyogva, majd hozzáteszi: – mégis úgy gondolom, hogy van-
nak időszakok, amikor az ember végiggondolja, hogy volt,
mint volt, és én azt mondhatom, hogy 80 éves koromban
elégedett vagyok azzal, amit eddig összehordtam az éle-
temben. 

A műsor ma este 8 órától látható az Erdély TV képer-
nyőjén. 

Életleckék Kovács Levente színházi rendezőtől az Erdély TV-ben



Brassó megyei törvényszék: nem szabadulhat
a terrorizmusért elítélt Szőcs Zoltán

A Brassó megyei törvényszék hétfői ítéletében meg-
változtatta az elsőfokú bírósági határozatot, így
mégsem szabadulhat a terrorizmus miatt elítélt szé-
kelyföldi Szőcs Zoltán.

A jogerős törvényszéki határozat kivonatát a romániai bí-
róságok portálja közölte. Az ítélet szerint Szőcs Zoltán legkö-
zelebb ez év november 25-én kérvényezheti a feltételes
szabadon bocsátását.

A Brassói Bíróság július végén határozott Szőcs Zoltán fel-
tételes szabadlábra helyezéséről. A határozat ellen azonban
fellebbezett az ügyészség, ezért került sor a másodfokú eljá-
rásra. Korábban a törvényszék a Szőcs Zoltánnal együtt elítélt
Beke István szabadon bocsátását is elutasította.

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

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

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

Az erdélyi magyar közvélemény az első pillanattól fogva
úgy tekintette, hogy koncepciós eljárás folyik a fiatalok ellen.
Letartóztatásuk után hetekig tüntettek Kézdivásárhelyen. Jog-
erős elítélésük után több rendkívüli perújítási kérelmet nyúj-
tottak be, de ezek mindegyikét elutasították a bíróságok. (MTI)

és alá kell írnia a jegyzőkönyvet, amelyben tudomásul
veszi, hogy az SIMPV szerint ezen a napon már szava-
zott egyszer, és azt is, hogy a kettős szavazás bűncselek-
mény, de ő ennek ellenére ragaszkodik hozzá, hogy
leadja a voksát. 

Mi ez? Gyengeelméjűnek nézik, vagy egyenesen tör-
vényszegésre biztatják az állampolgárt? Hogy többször
is szavazhat? Persze, saját felelősségére, mert a kettős
szavazás börtönnel járó bűncselekmény. Aki pedig meg-
érti, hogy miről van szó, és mégis ragaszkodik a tör-
vényszegéshez, lelke rajta.

Nem igazán érthető, hogy mi ez. A törvény egyértel-
műen tiltja a többszöri szavazást, de a BEC határozata
szerint ha valaki vállalja a rizikót, az ő baja. Vagy így
akarnák növelni az egy-egy jelöltre leadott szavazatszá-
mot? Az is fura, hogy „a szavazat akkor érvényes, ha
nyilvánvaló a szavazó szándéka”. Érti valaki, hogy mi
folyik itt? 

Koronavírusteszt válthatja
ki a karantént

A hatóságok mérlegelik annak lehetőségét, hogy a
vörös zónához tartozó országokból Romániába érke-
zők válthassák ki negatív koronavírusteszttel a 14
napos karantént – jelentette ki hétfőn Ludovic Orban
miniszterelnök. Erről is döntés születik majd a hét fo-
lyamán. A kormányfő azt mondta, Románia eddig ki-
várt, mert tárgyalások folynak az Európai
Bizottságban arról, hogy közös intézkedéseket ve-
zessenek be a tagállamok. Orban ugyanakkor rámu-
tatott, egyelőre nem indokolt vesztegzár alá vonni
azokat a megyéket, amelyekben magas az új meg-
fertőződések száma. (Agerpres) 

Vasúti kapcsolat a pályaudvar
és a reptér között

Alapvető fontosságúnak nevezte hétfőn Klaus Iohan-
nis a Bukarest-Északi pályaudvar és a Henri Coandă
nemzetközi repülőtér közötti vasúti kapcsolatot. Az
államfő Ludovic Orban miniszterelnökkel és Lucian
Bode szállítási miniszterrel együtt a hétfőn indított
tesztjárattal tette meg a távolságot. Az államfő az ál-
tala és a kormány által kezdeményezett gazdaságé-
lénkítő program eredményeként értékeli a
beruházást, amely 1984 óta a vasúti hálózat első bő-
vítését jelenti. Hozzátette: a gazdaságélénkítési terv
a szállítási infrastruktúra fejlesztésén alapszik. Em-
lékeztetett: eddig sem a pénz, hanem a politikai aka-
rat hiányzott. Rámutatott: 2016 és 2019 között a
vasúti pálya 11%-a készült el, a liberális kormány
pedig nem egészen egy év alatt gyakorlatilag befe-
jezte az építést. (Agerpres) 

Költségvetés-kiigazításról
tárgyalnak

Kedden 13 órakor ül össze a parlament plénuma,
hogy megvitassa a költségvetés-kiigazításról szóló
tervezetet – döntötte el hétfői együttes ülésén a kép-
viselőház és a szenátus házbizottsága. A két ház
költségvetési bizottságai szeptember 16-án módosí-
tásokkal fogadták el a tervezetet. A testületek által
megszavazott egyik legjelentősebb módosító javaslat
értelmében hatályon kívül helyezik a nyugdíjak 14
százalékos emelését előíró cikkelyt. Így érvényben
marad a nyugdíjtörvény, amely szerint 40 százalékkal
nő a nyugdíjpont értéke. Valamennyi módosító javas-
latot a Szociáldemokrata Párt (PSD) terjesztette elő.
A szakbizottságok nemzeti liberális párti törvényhozói
nem vettek részt az ülésen. (Agerpres) 

Háztartási gépek roncsprogramja
Közvitára bocsátotta hétfőn a környezetvédelmi mi-
nisztérium a háztartási gépek 2020-as roncsprogram-
jának útmutatóját – jelentette be Bákóban Costel
Alexe tárcavezető. A miniszter szerint idén 40 millió
lejes költségvetése lesz a programnak, amelynek lé-
nyege, hogy régi típusú háztartási eszközeit energia-
takarékosakra cserélje a lakosság. Becsléseik szerint
100 ezer utalványt osztanak majd ki a beszolgáltatott
régi gépekért cserében. Ebben az évben hétféle ház-
tartási gép vásárlását támogatják a program kereté-
ben: 400 lejes vouchereket adnak mosogatógép,
légkondicionáló berendezés, hűtőszekrény, fagyasz-
tóláda, televízió és ruhaszárító gép vásárlására, to-
vábbá 300 lej értékű utalványt mosógép és 200 lej
értékű vouchert porszívó vásárlására. Az érdeklődők
a www.amf.ro weboldalon iratkozhatnak fel a prog-
ramra, kapnak egy regisztrációs számot, és azzal kell
majd jelentkezniük az akkreditált üzletekben.
(Agerpres)
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Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Mi ez?

Az új, szabad fehérorosz elnökválasztás után terve-
zett, az ország demokratikus átalakítását célzó
uniós gazdasági támogatási csomag bővítését szor-
galmazta közös, hétfőn közzétett nyilatkozatában
Andrzej Duda lengyel, Gitanas Nauseda litván és
Klaus Iohannis román elnök.

A lengyel elnöki hivatal Facebook-oldalán olvasható nyi-
latkozatban a három államfő hangsúlyozza: a szabad, tisztes-
séges és átlátható választás minden nemzet demokratikus
alapjoga. Kiemelik a nemzetközi megfigyelők részvételét az
esetleges új fehérorosz elnökválasztáson mint a szavazás jog-
szerűségének feltételét.

Az elnökök a stabilabb és biztonságosabb Európa előfelté-
telének nevezik „a jól fejlődő, a társadalmi bizalomra és a
közös vízióra építő” Fehéroroszországot. Kinyilvánítják eltö-
kéltségüket a fehérorosz demokratikus átalakítás, a polgári tár-
sadalom, piacgazdaság és jogállamiság támogatására.

„Úgy látjuk, hogy az Európai Uniónak jelentős gazdasági
világhatalomként bővítenie kell a fehéroroszországi demok-
ratikus átalakulást segítő támogatási csomagját” – olvasható
a nyilatkozatban.

Az elnökök arra a tervre utalnak, amelyet a múlt heti beje-
lentés szerint Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő a vi-
segrádi csoport nevében, Litvánia támogatásával a csütörtökön
kezdődő kétnapos EU-csúcstalálkozón fog előterjeszteni. Az
1 milliárd eurós, „új Marshall-tervnek” nevezett projekt fő

eleme egy stabilizációs alap létrehozása és a fehérorosz kis-
és középvállalkozások támogatása.

A három elnök szerint elő kell segíteni Fehéroroszország-
nak az EU-val folytatott kereskedelmét is a meglévő akadá-
lyok lebontásával, és támogatni kell a Kereskedelmi
Világszervezettel (WTO) folytatott csatlakozási tárgyalásokat.
Az EU és Fehéroroszország között – a szükséges feltételek
teljesítése után – be kellene vezetni a vízummentes forgalmat.

Szorgalmazzák továbbá a fehérorosz energiaszektor diver-
zifikációjának, az ország energiabiztonságának támogatását,
valamint a gazdaság átalakítását célzó pénzügyi eszközök el-
érhetővé tételét és a nemzetközi pénzügyi intézmények na-
gyobb részvételét a beruházások ösztönzésében.

Felszólítják a nemzetközi közösséget, hogy csatlakozzon az
EU tagállamaihoz a Fehéroroszországnak szóló „pozitív prog-
ram” előkészítésében, az ország politikai, gazdasági és társa-
dalmi reformjait támogató csomag kidolgozásában.

A nyilatkozattal az elnökök a brüsszeli csúcstalálkozó előtt
támogatásukat akarták kifejezni a lengyel miniszterelnök által
kezdeményezett, és a többi visegrádi miniszterelnök által tá-
mogatott kezdeményezés iránt – mondta el a PAP hírügynök-
ségnek a lengyel államfő kabinetfőnöke és külügyi
államtitkára. 

Krzysztof Szczerski szerint az, hogy a nyilatkozatot Nau-
seda és Iohannis jegyzik, fontos a V4-javaslat támogatottsága
szempontjából, mivel az uniós állam- és kormányfők csúcsta-
lálkozóján Litvániát és Romániát az elnökök képviselik. (MTI)

A lengyel, a litván és a román elnök
az uniós támogatási csomag bővítését szorgalmazza 

Az új-zélandi Karlo Margetic és a dél-koreai Jungcse
Cso győztek a bukaresti George Enescu klasszikus
zenei verseny zeneszerzés szekciójában – közölték
hétfőn a szervezők.

A 33 éves Karlo Margetic az An Axe for the Frozen Sea
című szimfonikus kompozíciójával nyerte el a díjat, a 30 éves
dél-koreai Jungcse Cso a kamarazenei művek kategóriájában
diadalmaskodott a Shattered Surfaces című művével. Az idén
létrehoztak egy új díjat, amely a versenyzők eredetiségét hi-
vatott elismerni. Ezt az 5 ezer euró  értékű kitüntetést a 27
éves spanyol Marc Migó Cortés nyerte a 4 Songs in Red című
művével. Az eredményt Zygmunt Krauze lengyel zeneszerző
és zongorista, a zsűri elnöke jelentette be a verseny honlapján
közzétett videófelvételben.

A zeneszerzők mellett zongoristák, hegedűsök és csellisták
is összemérték tudásukat a vasárnapig tartó versenyen, amely
rendkívüli módon az idén online zajlott. A szervezők úgy dön-
töttek, hogy most csak az elődöntőig szervezik meg a meg-
mérettetést, amely jövő év májusában szintén Bukarestben

folytatódik. A szervezők remélik, hogy a májusi folytatás
immár a versenyzők személyes jelenlétében történhet.

Az augusztus 29. és szeptember 20. között lezajlott ver-
senyre az előválogatás során eredetileg 272-en jutottak be, de
a koronavírus-járvány miatt a verseny lebonyolításának újra-
szervezése következtében végül 205 versenyző mérte össze
tudását az első két szakaszban. A zsűri 23 fiatalt válogatott ki,
akik részt vehetnek a májusi elődöntőben, ők összesen 13 or-
szágot képviselnek. A májusi elődöntőben nyolc-nyolc zon-
gorista és hegedűs, valamint hét csellista fogja összemérni
tudását.

A 100 ezer euró összdíjazású Enescu-verseny szervesen
kapcsolódik a George Enescu Fesztiválhoz, amelyet kétévente
szerveznek meg, akárcsak a versenyt: az egyik évben csak a
fesztivált tartják meg, a másikban a versenyt. 2021-ben az idei
verseny májusi folytatása mellett szeptemberben szervezik
meg a fesztivált, amely rendszerint Európa legismertebb ze-
nészeit és karmestereit, valamint zenei együtteseit vonultatja
fel. (MTI)

Új-zélandi és dél-koreai zeneszerző nyerte
a George Enescu klasszikus zenei versenyt

Első házként elfogadta hétfőn a szenátus a
2020/147-es sürgősségi kormányrendeletet jóvá-
hagyó törvényt, amelynek értelmében szabadnapo-
kat kaphatnak a szülők, amennyiben a
koronavírus-járvány miatt felfüggeszti a fizikai je-
lenléttel történő oktatást az az iskola vagy óvoda,
ahova gyermekük jár. 

A tervezet azokra is érvényes, akiknek súlyos fogyatékkal
élő felnőtt vagy kiskorú van a gondjaikra bízva, ha a korona-
vírus-járvány következtében felfüggesztik az ápolt intézmé-
nyes gondozását. 

A szabadnapokra egy munkanapra eső bére 75 százalékának
megfelelő összeget kap a szülő, de ez nem haladhatja meg a

költségvetés megalapozásához használt bruttó átlagbér 75%-
át. A jogszabály előírja, hogy a veszélyhelyzet alatt és után, a
tanév végéig a 12 év alatti gyerekek szülei – fogyatékkal élők
esetében 26 év a korhatár – fizetett szabadnapra jogosultak,
hogy felügyeljék gyermeküket, amennyiben szünetel a fizikai
jelenléttel történő oktatás.

Szabadnapra jogosultak azok a személyek is, akik gondo-
zásában fogyatékkal élő gyermek vagy felnőtt van, amennyi-
ben a koronavírus-járvány miatt szünetel az intézményes
gondozás. 

A szenátus első törvényhozó fórumként szavazott ez
ügyben, a döntő szavazás a képviselőházban lesz majd.
(Agerpres)

Tervezet
Szabadnap a szülőknek, ha a járvány miatt

nem vihetik iskolába gyermeküket



Rövid időn belül romlani fog
a járványhelyzet, figyelmez-
tet az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO). Egyes
országokban a fertőzöttek
száma stagnál, míg más he-
lyeken csúcsok dőlnek. A fer-
tőzés szövődményeiben
elhunytak száma egyelőre
sehol sem kiugró, de a szer-
vezet szakértői szerint való-
színűsíthetően hamarosan az
lesz.

Hans Kluge, a WHO európai
igazgatója szerint októberben, no-
vemberben egészen biztosan sok
lesz a halálos áldozat. „Sokan nem
akarják meghallani ezeket a rossz
híreket, és én ezt teljességgel meg-
értem. De azt is fontos elmonda-
nom, hogy ennek az egésznek
egyszer csak vége lesz. Előbb vagy
utóbb a járvány véget ér. Ez még
nem világvége” – tette hozzá. 

A járvány tavaszi hullámát leg-
jobban megszenvedő államok
egyike Franciaország volt, a fran-
cia egészségügy végső határait volt
kénytelen feszegetni, és lehet, hogy
még egyszer kénytelen lesz.

„Attól tartok, hogy október kö-
zepét februárhoz és márciushoz ha-
sonlíthatjuk majd” – véli Jonathan
Peterchmitt francia egészségügyes.
„Az a baj, hogy ha az esetszám
annyira megugrik, mint tavasszal,
az egészségügyi rendszer nem fog
vele bírni, és könnyen lehet, hogy

hasonló katasztrófa lesz, mint az év
első felében.”
Százszázalékos megoldást
egyetlen vakcina sem nyújthat

A világ kutatólaboratóriumaiban
továbbra is ádáz küzdelem folyik a
hatékony oltóanyag kifejlesztésé-
ért, ám a WHO arra int mindenkit,
hogy százszázalékos megoldást
egyetlen vakcina sem nyújthat.

„Lépten-nyomon azt hallom,
hogy a vakcina megold majd min-
dent, és véget vet a járványnak. De
nem. Nem fog. Egyáltalán nem
biztos, hogy lesz olyan oltóanyag,
amely minden korosztálynak segít-
séget nyújthat a fertőzés kivédésé-
ben, sőt inkább a második
forgatókönyv a valószínűbb. Ha vi-
szont különböző vakcinákkal kell
oltani, az kész logisztikai rémálom
lesz” – jelentette ki Hans Kluge.

A világ országai kétségbeesetten
próbálják elkerülni a tavaszihoz
mérhető volumenű leállást, és más
megelőző intézkedéseket hoznak.
De ha kudarcot vallanak, akkor ősz
végére, télre újra kijárási korláto-
zás lehet a vége. (mózes)
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WHO: heteken belül drámaivá válhat a járványhelyzet
Ádáz küzdelem folyik

a hatékony oltóanyag kifejlesztéséért

A legutóbbi tájékoztatás óta
808 új koronavírusos megbe-
tegedést igazoltak Romániá-
ban – közölte hétfőn a
Stratégiai Kommunikációs
Csoport (GCS).

A GCS szerint olyan személyek-
ről van szó, akiknek korábban nem
volt pozitív teszteredményük.

Az új esetekkel 113.589-re nőtt a
fertőzöttek száma.

A járvány eleje óta összesen
90.649 személyt nyilvánítottak gyó-
gyultnak.

Ez idáig 2.231.402 koronavírus-
teszt eredményét dolgozták fel az
országban. Ezek közül 6348-at az
elmúlt 24 órában végeztek el, 4264-
et az esetmeghatározás és az orvosi
protokoll alapján, 2084-et pedig ké-
résre.

Az elmúlt 24 órában 23, korona-
vírussal diagnosztizált személy ha-
láláról érkezett jelentés. Ezzel
4458-ra emelkedett a koronavírus-

sal összefüggésbe hozható halálese-
tek száma. A GCS adatai szerint az
elmúlt 24 órában 12 férfi és 11 nő
elhalálozását jelentették. Őket Arad,
Bákó, Buzău, Krassó-Szörény,
Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunyad, Olt,
Prahova, Szeben, Suceava, Temes
és Vaslui megyei, valamint buka-
resti kórházakban kezelték. A halá-
los áldozatok közül egy személy a
30 és 39 év közötti korosztályhoz
tartozott, három 40 és 49 év közötti,
három 50 és 59 év közötti, négy 60
és 69 év közötti, hét 70 és 79 év kö-
zötti volt, öt beteg életkora pedig
meghaladta a 80 évet. A 23 elhalá-
lozott személy közül 22 más beteg-
ségben is szenvedett, egynek nem
voltak nyilvántartott társbetegsé-
gei. 

Bukarestben (228), valamint Vâl-
cea (46), Kolozs (38), Galac (37) és
Bákó (36) megyében igazolták a
legtöbb új koronavírusos esetet az
elmúlt 24 órában. (Agerpres)

Több mint 2 millió korona-
vírustesztet dolgoztak fel

Magyarul is kiállíthatják a
születési, házassági, illetve a
halotti anyakönyvi kivonatot,
amennyiben a képviselőház
is elfogadja az RMDSZ erre
vonatkozó javaslatát – jelen-
tette be Cseke Attila, az
RMDSZ szenátusi frakcióve-
zetője.

A szenátus plénuma egy kor-
mánytervezetről tárgyalt hétfőn,
amely az állam, illetve az anya-
könyvi hivatalok által kibocsátott
dokumentumok rendszerét módo-
sítja. Az új rendelkezések egy mo-
dernebb, egyszerűbb procedúrát
írnak elő, és digitális nyilvántartást
vezetnek be.

A szenátus elfogadta azt az
RMDSZ által javasolt módosítást,
amelynek értelmében, kérésre, két-
nyelvű okmányokat állíthatnak ki
az anyakönyvi hivatalok. „Hasonló
rendelkezés van érvényben Felvi-
déken és Szerbiában is, semmi
olyat nem kértünk, amire nem
lenne példa máshol is Európában.

Ez az erdélyi magyar közösség
jogos törekvése, az anyanyelvhasz-
nálati jogok kibővítése” – nyoma-
tékosított az RMDSZ-es szenátor.

A tervezet továbbá átemeli és
megerősíti a polgárjogi törvény-
könyv által már szentesített anya-
nyelvhasználati jogot is, amelynek
köszönhetően magyarul is házassá-
got köthetnek az ifjú párok, és tiltja
az anyakönyvben szereplő szemé-

lyes adatok bárminemű csonkítását
vagy módosítását. A rendelkezés
ugyanakkor határidőhöz köti a csa-
ládi állapotban létrejött változások
közlését a születési település anya-
könyvi hivatalával.

A tervezetről végső döntést a
képviselőház hoz, azt és az állam-
elnöki kihirdetést követően léphet
érvénybe a rendelkezés.

(RMDSZ-tájékoztató)

RMDSZ-javaslat: román–magyar nyelvű
születési bizonyítványt kaphatnak

az erdélyi magyar gyermekek

Az FTSE Russell, a tőzsdei in-
dexek és a kapcsolódó adat-
szolgáltatások brit szolgál-
tatója az úgynevezett határ-
piaci kategóriából fejlődő
piaci kategóriába sorolta át
Romániát. Az alkalomból a
Bukaresti Értéktőzsdén
(BVB) tartott hétfői esemé-
nyen a kormányfő és a pénz-
ügyminiszter személyesen
jelen volt, az államfő üzene-
tét pedig Cosmin Marinescu
elnöki tanácsos tolmácsolta.

Klaus Iohannis „történelmi pil-
lanatnak” nevezte az eseményt,
hangsúlyozva: ez az ország „gaz-
dasági fejlődési potenciáljának

megerősítését” jelenti. „Az a tény,
hogy Románia ma a fejlődő piaci
státusba került, a Bukaresti Érték-
tőzsde pozitív fejlődését mutatja,
ami álláspontom szerint még min-
dig szerény előrelépés, ezért a kor-
mánynak az a szándéka, hogy
továbbra is támogassa a tőkepiac
fejlődését” – hangoztatta beszédé-
ben Ludovic Orban miniszterel-
nök. Florin Cîţu pénzügyminiszter
szerint a fejlődő piaci státus annyit
jelent, hogy Románia „egy kattin-
tásnyi távolságra kerül” több mil-
liárd eurótól, ezért az esemény „az
ország európai uniós csatlakozásá-
val egyenértékű”.

Radu Hanga, a BVB elnöke úgy

értékelte, hogy ezzel nemcsak a
hazai tőkepiac, hanem az egész ro-
mániai vállalkozói közösség „tesz
egy lépést előre”.

A Bukaresti Értéktőzsdén 370
vállalatot jegyeznek, a tavalyi tran-
zakciók értéke csak a részvényösz-
szetevők tekintetében
megközelítette a kilencmilliárd
lejt. 

Az FTSE Russell globálisindex-
szolgáltató 2019. szeptember 26-
án jelentette be, hogy három év
monitorozás után Romániát a ha-
tárpiac besorolásból fejlődő piaci
státusba emeli, és a döntés 2020
szeptemberétől lép hatályba.
(Agerpres)

Fejlődő piaci kategóriába sorolták át
Romániát

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Nelu Tătaru egészségügyi mi-
niszter úgy nyilatkozott hét-
főn Piatra Neamţon, hogy
arra számít: október második
felében csökkenni fog a koro-
navírusos esetek száma Ro-
mániában.

A miniszter azt mondta: a szep-
temberi változások – a tanévkezdés,
a kulturális intézmények megnyi-
tása, a választási kampány, a hely-
hatósági választások – mind a
kockázatcsökkentés jegyében, szi-
gorú óvintézkedések mellett zajla-
nak, hogy az esetek száma ne

haladja meg sokkal a napi 1500-at.
Ha ez sikerül, akkor számítani lehet
rá, hogy október második felében
leszálló ágba kerül a megbetegedé-
sek száma.

Nelu Tătaru azt is elmondta, az
iskolák megnyitásának hatásáról
szeptember végén, október elején
készül el a teljes kiértékelés.

Az egészségügyi rendszer egye-
lőre lépést tud tartani a járvány
terjedésének ritmusával, minden-
kit el tudnak látni – mondta még
az egészségügyi miniszter.
(Agerpres)

Egészségügyi miniszter: 
Október végére csökkenhet

a koronavírus-fertőzések száma

Haladékot kapnak az alapít-
ványok és egyesületek: no-
vember 1-jéig nyújthatják be
a kedvezményezettekre vo-
natkozó nyilatkozatot. A ter-
vezet elfogadását az RMDSZ
támogatta, korábban saját
módosító javaslatot nyújtott
be erre vonatkozóan, hívta fel
a figyelmet Cseke Attila, az
RMDSZ szenátusi frakcióve-
zetője.

Mint ismeretes, a pénzmosást
megelőző törvény értelmében min-
den egyesület és alapítvány nyilat-
kozatban kell számadást adjon
arról, hogy kik az általuk elköltött
pénzügyi források valós kedvezmé-
nyezettjei.

A rendelkezés a cégekre is érvé-
nyes, a kereskedelmi társaságok
azonban, egy korábbi kormányren-
delet értelmében, haladékot kaptak
az eredeti, augusztusi határidőt ille-
tően. „Diszkriminatívnak tartottuk
az előírást az alapítványokkal és
egyesületekkel szemben. Ezt már
júliusban jeleztük a kormánynak, és
törvénymódosítást is kezdeményez-
tünk ennek értelmében. A ma elfo-
gadott törvénytervezet feloldja ezt
a diszkriminatív előírást” – mutatott
rá Császár Károly RMDSZ-es sze-
nátor.

A tervezet a képviselőházi szava-
zást és az államelnöki kihirdetést
követően léphet érvénybe. 

(RMDSZ-tájékoztató)

Haladék november elsejéig



A polgármesternek és helyette-
sének, akik elégedettek csapattá
összeérett munkatársaik tevékeny-
ségével is, nincs kihívója a követ-
kező évekre szóló mandátumot
illetően. Ottjártunkkor arra kértük
őket, hogy tegyék mérlegre az el-
múlt négy év eredményeit, és ve-
gyük számba a jövőre vonatkozó
terveket is.

– Kezdjük tehát az eredmények-
kel!
– A Maros menti LEADER

Egyesület alapító tagjaként közsé-
günk több pályázatot nyert és való-
sított meg, ilyen például a
községgazdálkodás korszerűsítését
és hatékonyságának növelését szol-
gáló géppark bővítése (sószóró,
döngölőgép, fúrófejek és három
m2-es tűzoltótartály). Ezenkívül
műgyepes focipályát építettünk és
üzemeltetünk Székelykálban –
kezdi a felsorolást Jánosi Ferenc. 

A Vidékfejlesztési Alapnál
(PNDR) nyert pályázatból elkez-
dődött a székesi művelődési ház
felújítása és korszerűsítése, amit a
község saját költségvetéséből foly-
tatunk. Megvalósult a Sáromberki
Általános Iskola modernizálása, a
tetőtér beépítése, a laboratóriumok
felszerelésének bővítése. Hasonló-
képpen a községközpont utcáinak
leaszfaltozása, a bejárati hidak és a
járdák kiépítése, a sáncok medré-
nek lebetonozása. Újabb pályázatot
nyújtottunk be a kimaradt ernyei,
valamint a székelykáli és iklandi
utcák aszfaltozására. A sáromberki
iskola mellett telket és épületet vá-
sároltunk az óvoda bővítésére, fel-
újítottuk a tűzoltószertárat.
Ernyében korszerűsítettük a helyi
rendőrség székházát, Dacia Duster
személygépkocsit vásároltunk szá-
mukra, kiépítettük a kültéri megfi-
gyelőrendszert 47 kamerával.

Hétszemélyes haszonjárművet
vettünk a községgazdálkodás haté-
konyságának a növelése érdeké-
ben.

A Régiófejlesztési Alapnál
(POR) elnyertük a napközi otthon
építésének finanszírozását az er-
nyei Apafi Mihály Általános Iskola
szomszédságában, a napokban ne-
kifogunk az építésnek. 

Nehezebben mérhető annak a la-
kossági elvárásnak a teljesítése,
hogy gyors, szakszerű és jó minő-
ségű közigazgatási szolgáltatást biz-
tosítsunk. Az erre való törekvés
jellemezte munkánkat, és továbbra
is az a célunk, hogy a hivatalból elé-
gedetten távozzanak a község lakói. 

Hosszú lenne felsorolni, de a
művelődési események sem hiá-
nyoztak az elmúlt időben, ezek a
rendezvények megszólították a fel-
nőttek mellett a gyermekeket is. 

– Terveik, elképzeléseik a követ-
kező időszakra?
– A stratégiai fejlesztési terv el-

készítése, területvásárlás egy ha-
gyományos gyepes sportpálya
kialakítása érdekében a községköz-
pontban, a székesi művelődési ház
munkálatinak befejezése és a be-
rendezés beszerzése, Székelykál,
Erdőszengyel, Ikland, Székes köz-
világításának korszerűsítése, mul-
tifunkcionális művelődési központ
kiépítése Nagyernye községben. 

A Vidékfejlesztési Alapnál
(PNDR) megnyertünk egy pályá-
zatot a kimaradt mezei utak aszfal-
tozására Ernyében és Sáromberkén

(tíz kilométeres szakaszon), de
mégsem biztosították a finanszíro-
zást, ezért abban reménykedünk,
hogy az új kormánynál több siker-
rel járunk. 

Amint a főút mentén látható, tel-
jes gőzzel folyik az ivóvízhálózat
kiépítése Sáromberkén. A három
hónapja elkezdett, és 27 hónapra
tervezett munka költsége több mil-
lió lej, amit saját forrásokból finan-
szírozunk, és amint elkészül,
lehetővé válik a sáromberki
szennyvíztelep beüzemelése is,
ami három falut, Sáromberke mel-
lett Gernyeszeget és Körtvélyfáját
fogja kiszolgálni.

Tervben van a közterületek tele-
kelése az egész községben.

A járványügyi helyzetre való te-
kintettel a vonatkozó kormány-
program keretében sikerült 50.000
maszkot beszerezni, amit a kis-
nyugdíjasoknak, hátrányos hely-
zetű családoknak, szociális
segélyben részesülőknek osztunk
ki – tájékoztatott Jánosi Ferenc
polgármester, aki azt vallja, hogy
„senki sem dolgozhat helyettünk,
saját munkánk a megtartó erőnk”. 

Ottjártunkkor a földalapú támo-
gatás igénylésére benyújtott irat-
csomók aláírása folyt rendezetten,
az APIA képviselői ugyanis a hiva-
talban fogadták a földtulajdonoso-
kat.

Zavartalan a tanítás az Apafi
Mihály Általános Iskolában,
amelynek központi tanintéz-
ményként 672 diákja van
Nagyernye község területén.
Ellátogatunk a sáromberki,
valamint a községközponti is-
kolába, amelyek példamuta-
tóan rendezettek, és szak-
képzett pedagógusok irányí-
tásával folyik a tevékenység.

Az ernyei óvodába és iskolába
267 gyermek jár, a sáromberkibe
180. A másik négy faluban csak
óvoda és 0-IV. osztály működik,
Székelykálban 65, Iklandon 50,
Székesen 17, Szengyelen 39 gyer-
mekkel. 

– „Zöldek vagyunk” – erősíti
meg az öt falu tanintézményét igaz-
gató Incze Jenő, valamint Kali Gab-
riella, az ernyei iskola vezetője. A
községben nincsen koronavírussal
fertőzött személy, és mivel sem a
szülők, sem a pedagógusok nem
kérték a távoktatást, mondhatni a
megszokott mederben folyik a tevé-
kenység. Pontosabban annyi válto-
zott, hogy az órarendet
tömbösítették, hogy naponta minél
kevesebb tanár kerüljön kapcso-
latba a diákokkal. A szünetet fel-
váltva tartják, hogy kevés gyermek
legyen egyszerre az udvaron. Az
osztálytermek is tágasak, így az elő-
írt távolságtartás nem okoz gondot:
két osztályban egyszemélyes aszta-
lok vannak, a többi terembe is meg-
rendelték a bútorzatot, ami

Kolozsvárról kell érkezzen. A ter-
mek nagyon szépek, rendezettek,
minden gyermek szájmaszkot visel.
Kali Gabriella megerősíti, hogy a
diákok maszkkal érkeznek az isko-
lába, és ha valaki otthon felejtené,
biztosítani tudják számára a szüksé-
ges védekezési eszközt. 

A bejáratnál automata kézfertőt-
lenítő működik, amit látható módon
szívesen vesznek igénybe a gyer-
mekek. A belépők testhőmérsékle-
tét is mérik. 

– Mindkét nyolcosztályos iskolá-
ban működik az internet, s bár a di-
ákok nagy részének van
mobiltelefonja, 450 táblagépre
lenne szükség abban az esetben, ha
a helyzet megkívánja, hogy zavar-
talanul áttérhessenek a távoktatásra.
A polgármesteri hivatal a tanfel-
ügyelőségen keresztül pályázott, re-
mélhetőleg sikerrel, ahogy a
tisztítószerek utánpótlására is.

Az első osztályosok megkapták
az új tankönyveket, a probléma a
nyolcadikosokkal van, azzal az év-
járattal, amelyik a tantervek válto-
zása miatt időnként tankönyvek
nélkül vagy késve érkezett köny-
vekből kellett tanuljon. Az idei év
sem képez kivételt, öt címet a
román tagozatnak az elmúlt héten
lehetett megrendelni, a magyar ta-
gozatnak a meglévő román és ma-
gyar tankönyv kivételével egyet
sem – tudtuk meg Kali Gabriellá-
tól. 

Nem kellett áttérni
a távoktatásra

Jánosi Ferenc polgármester és Siklódi Csongor alpolgármester                 Fotó: Nagy Tibor
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Kémenes Lóránt két éven át töl-
tötte be a kolozsvári Szent
Mihály-templom plébánosi és
a kolozs-dobokai főesperesi
tisztséget. Kovács Gergely, a
Gyulafehérvári Római Katoli-
kus Főegyházmegye esperese
augusztus 1-jétől nagyernyei
plébánosnak nevezte ki. A
marosvásárhelyi szolgálata
idején (2000–2004 között)
igen népszerű, lelkigondozói
oklevéllel is rendelkező volt
türi plébánost Nagyernyében
kerestük fel.

– Milyen gondolatokkal érkezett?
– Abból kiindulva, hogy húsz

évvel ezelőtt négy évet Marosvásár-
helyen töltöttem, és azt hittem,
hogy a környéket ismerem, kide-
rült: soha nem jártam a nagyernyei
plébánián. Alapvetően szabadon
jöttem, és a mai napig így érzem
magam, a tervek majd itt alakulnak.
Ha előre legyártottam volna, hogy
mit fogok tenni, a helybelieket is
„megfojtom”, mert rájuk kényszerí-
tek valamit, amit nem szabad, én
pedig valamiféle elvárásoknak kell
megfeleljek, ami nem jó. Egyelőre
ezzel a szabadsággal nyitott szem-
mel és füllel vagyok itt, hogy arra
érezzek rá, ami talán itt jó lesz, és

akkor egészen szépen alakulnak
majd a dolgok. Jó érzés volt, amikor
az évnyitót követően lelkésztársa-
immal együtt a templomkertbe hív-
tunk össze mindenkit, aki érintett
volt az iskolakezdésben, és közösen
megáldottuk az iskolatáskákat. A
sok csillogó gyermekszemet látva
nagy élményt jelentett, és hiszem:
ha ezt így meg tudjuk élni, akkor a
mindennapok egyszerűségében
építjük egymást, azt, ami a miénk,
és azt, ami magyar.

– Hogyan fogadták az új plébá-
nost?

– Még ismerkedünk, törekedtem
alapszinten megismerni az egyház-
tanács tagjait, majd tágul ez a kör az
elsőáldozó gyermekekkel, akiknek
a szüleivel már találkoztam. Van
egy csoport férfi, akivel szerda es-
ténként eljárunk focizni. Szépen
tágul a kör, és bár a körülmények
még nem teljesen alkalmasak az itt-
lakásra, fontosnak tartom, hogy itt,
és elérhető legyek. Még akkor is, ha
csak a szarka jön ide az ablakot ko-
pogtatni, mert abban látja a szem-
közti fát, de az is lehet, hogy valaki
betéved. Nagyon kedvesek a fiata-

lok, akik felajánlották, hogy sétál-
tatják a kutyámat. Ilyen apró szálak-
ból igyekszünk szövögetni a
kapcsolatokat, és ahogy Wass Al-
bert mondta, köddel kötjük össze az
apró szemeket. 

– Miért helyezték át Nagyer-
nyébe?
– Nagy megtiszteltetés volt szá-

momra a kincses városban plébá-
nosnak lenni, igyekeztem a legjobb
tudásom szerint tenni a kötelessé-
gem. Két évet tartó, nagyon mun-
kás, idegtépő, emberpróbáló
időszak volt, amiből az újonnan ér-
kezett érsek szabadított fel. Én ezt
szabadon fogadtam, de még egyet-
len nagy fájdalom van bennem,
aminek gyógyulnia kell. Bár ötször
kértem teljes kivizsgálást és szem-
besítést az elmúlt két évről és a fel-
jelentő hadakról, ez nem történt
meg. 

– Milyen tervei vannak?
– Az első, amibe belevágunk, egy

élmény-elsőáldozás lesz. A tavaszit
elmosta a vírus, és húsz évvel ez-
előtt Csató Béla esperessel kidol-
goztunk egy tervet, hogy ősszel
legyenek az elsőáldozások, mert az
iskolakezdés után még „rá tudunk
gyúrni”, hiszen itthon vannak a
gyermekek, és utána megszakítás
nélkül folyamatos lesz az a nevelés-
képzés élmény, amit a plébánián
kap a gyermek. Az élményre helye-
zem a hangsúlyt, ami olyan lesz,
hogy hosszú évek után is egy illat-

ból, egy színből, egy érzésből visz-
szahozza őt abba a közösségbe,
ahol hittanos társaival és a plébáno-
sával együtt volt. A mai délutántól
az október 4-i elsőáldozásra hango-
lódunk rá, mind a 11-nek megvan a
kis füzete, és hiszem, hogy kialakul
majd egy nagyon szép hittanos és
ifjúsági csapat, mert ahogy hallom,
70 római katolikus gyermekünk van
az előkészítőstől a nyolcadik osztá-
lyosokkal bezárólag. A középisko-
lások már elszakadtak
valamennyire a községtől, de dél-
utánonként itthon vannak. A velük
kapcsolatos tervet még csak dédel-
getem, de karácsonyra egy felnőtte-
lőadást szeretnék a gyermek
pásztorjáték mellé. Egy olyan fel-
nőttüzenetet közvetíteni, ami na-
gyon mélyre tud hatni, és aki
végignézi, az alapvetően tükörbe
néz, találkozik önmagával, és fel-
adatot kap. Hiszem, hogy az ünnep
lényege, hogy arra indítson bennün-
ket: ha Ő emberré lett, legyünk mi
is emberek. Nekem ez a nagy ter-
vem, hogy emberekkel emberként
éljünk ebben a közösségben. 

Amikor megkaptam a kineve-
zést, abban a pillanatban megszü-
letett bennem egy imádság, és
azóta is visszatér. „Ernyedt tagja-
imba önts erőt, Uram”, és akkor én
már ernyeivé lettem, talán nem
annyira ernyedtté, de ha néha ez is
előjön, akkor jöjjön hozzá az erő
is. 

Az újonnan kinevezett plébános 
Élmény-elsőáldozást ígér

Szebb, élhetőbb község a cél
Szerkeszti: Bodolai Gyöngyi

(Folytatás az 1. oldalról)



A kétnapos tanácskozás központi
témáját a pandémia nemzetgazda-
sági, munkaerőpiaci, pénzpiaci,
versenyképességi, digitalizációs,
kultúragazdasági és sportközgazda-
sági következményei, valamint a
válságból való kilábalás lehetséges
irányai, eszközei adják. A vándor-
gyűlés plenáris előadói között lesz
Matolcsy György jegybankelnök,
Varga Mihály pénzügyminiszter,
Domokos László ÁSZ-elnök,
Freund Tamás MTA-elnök, Parragh
László MKIK-elnök, Hernádi Zsolt
MOL-elnök, Baranyai Dávid NN-
vezérigazgató és Farkas Bertalan
dandártábornok, űrhajós. A plená-
ris előadások mellett a két nap
során két-két panelbeszélgetést is
láthatnak élőben streamelve a
nézők, így idén sem marad el e
konferenciák egyik legnagyobb ér-
deklődésre számot tartó rendezvé-
nye, a Bankvezérek kerekasztala.
Emellett egy előrejelzői fórumot,
valamint egy innovációs és egy eu-
rópai uniós panelbeszélgetést kö-
vethetnek figyelemmel az
érdeklődők a konferencia honlap-
ján.

A tanácskozás első napján, szep-
tember 24-én délelőtt 15 tematikus
szekció előre rögzített előadásai,
panelbeszélgetései válnak elérhe-
tővé a honlapon, olyan témákban,
mint a pandémia munkaerőpiacra, a
banki, pénzpiaci szektor digitalizá-
ciójára, a kultúragazdaságra, az ál-
lamháztartásra, a kkv-szektorra és a
startupok világára gyakorolt hatá-
sai, valamint a válságból való kilá-
balás európai szintű és
magyarországi eszközei, stratégiái.
A tematikus szekciók csaknem 90
előadója között ott lesz például

Barcza György, az EBRD igazgató-
sági tagja, Banai Péter Benő állam-
háztartásért felelős államtitkár,
György László gazdaságstratégiáért
és szabályozásért felelős államtit-
kár, Baráth Etele volt Európa-ügyi
miniszter, Krekó Péter, a Political
Capital ügyvezető igazgatója, Chi-
kán Attila akadémikus, Eölyüs
Endre, a Mastercard Magyarország
igazgatója, Kovács Levente, a
Bankszövetség főtitkára, Magyar
Péter, a Diákhitel Központ Zrt. ve-
zérigazgatója; Selmeczi-Kovács
Zsolt, a GIRO Zrt. vezérigazgatója,
Barna Balázs, a Transferwise euró-
pai terjeszkedésért felelős vezetője,
Kurtisz Krisztián, az UNIQA Biz-
tosító Zrt. vezérigazgatója, Csath
Magdolna egyetemi tanár, az MTA
doktora, Bod Péter Ákos egyetemi
tanár, az MTA doktora, Palócz Éva,
a Kopint Tárki Zrt. vezérigazgatója,
Végh Richárd, a Budapesti Érték-
tőzsde vezérigazgatója, Iván Gábor,
az Európai Unió Tanácsának általá-
nos politikai igazgatója, Andor
László volt EU-biztos, Vértes And-
rás, a GKI Gazdaságkutató Zrt. el-
nöke, Kulcsár Krisztián, a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke, Magyar
Zoltán kétszeres olimpiai bajnok
tornász, a nemzet sportolója – és így
tovább...

A konferencia plenáris üléseinek
részletes programja a https://koz-
g a z d a s z - v a n d o r g y u l e s .
blog.hu/2020/07/21/58_kozgaz-
dasz-vandorgyules_plenaris_prog-
ram linken, a tematikus szekciók
programja pedig a https://kozgaz-
d a s z - v a n d o r g y u l e s . b l o g .
hu/2020/07/21/58_kozgazdasz-van-
dorgyules_szekciok linken olvas-
ható.

Szeptember 24-én startol
a közgazdász-vándorgyűlés

Nem kevesebb mint 115 előadó, két egész napos plenáris ülés
és 15 tematikus szekció – ezt kínálja szeptember 24-25-én az
online térben a magyar közgazdászszakma legnagyobb éves
konferenciája, az 58. közgazdász-vándorgyűlés. A konferen-
ciát szervező Magyar Közgazdasági Társaság a koronavírus
kockázatait és terjedési mutatóit látva döntött úgy, hogy idén
a digitális térben rendezi meg a tanácskozást, melynek elő-
adásait az érdeklődők – és a sajtó munkatársai – a konferen-
cia honlapján, valamint Facebook- és YouTube-oldalán
követhetik figyelemmel.
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Rövidesen minden román állampolgár
számára lehetőség nyílik beleszólni a köz-
ügyek intézésébe. Tisztában vagyok azzal,
hogy az elmúlt három évtizedben ez már a
sokadik alkalom, és az is tényszerűen igaz,
hogy számtalan csalódás érte az embereket
az előző választások után, többet, jobbat vár-
tak a demokratikus jogállam intézményeitől.

Korosztályom még átélte azokat az évtize-
deket, amelyekben esélyünk sem volt válasz-
tani, csupán szavazni az előre ismert
végeredményre. Nem számított, hányan és
hogyan szavaztak, a hivatalos statisztika sze-
rint a részvételi arány mindig megközelítette
a maximumot.

Harminc éve viszont legalább van esély
arra, hogy szavazatunknak kézzelfogható
eredménye legyen. Bárki józanul, fölösleges
mellékhatások nélkül tekinti át az RMDSZ
eddigi, közéleti tevékenységét, elismeri: szá-
mos, ma már természetesnek tűnő eredményt
nem lehetett volna elérni a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség tisztségviselőinek
munkálkodása nélkül. Kérem, higgyék el,
gyakran kilátástalannak tűnő vitákat is fel

kellett vállalni egy-egy siker eléréséért.
Elegendő tapasztalatom és időbeni távol-

ságom van ahhoz, hogy megítéljem: a szep-
tember 27-i helyhatósági, de a december 6-i
parlamenti szavazatok súlya is különösen fel-
értékelődött. Ha eddig lehetett „kényelmes-
kedni” a szavazás napján, és otthonról
elmarasztalni a mindenkori közszereplőket és
a rájuk szavazókat, most mindenkinek a sza-
vazófülkében a helye az említett napokon.

Marosvásárhely és Maros megye esetében,
ha lehet, életbevágóan fontosak ezek a meg-
méretések.

Húsz év alatt a megyeszékhely hatalmas
hátrányba került a hasonló nagyságú telepü-
lésekhez képest, amely helyzet elsősorban a
Város polgármestere és csapata munkájának
minősítése. Talán nem csak korosztályom
emlékeiben, de gyerekeink generációjának
emlékezetében is rögzült az a számtalan ered-
ménytelenül végződött vita, ami az első man-
dátumát elnyerő városvezető és személyem
között zajlott a nagy nyilvánosság előtt. Sem
a nemzetközi repülőtér életben tartása, sem a
Várost elkerülő terelőutak, sem a regionális

szemétlerakó, sem a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház működése vagy akár a Látó és
Vatra folyóiratok székházának és fenntartá-
sának ügye, de az ipari park létesítése sem ré-
szesült az immár húsz éve polgármester
„kegyeiben”. Ki kell emelnem, hogy utódaim
munkája a Maros Megyei Tanács vezetésé-
ben, az általuk vezetett testület tanácsosainak
szakértelme és józan döntései a 2004 óta el-
telt időszakban sem tudták együttműködésre
serkenteni a Város első emberét, sőt, inkább
gáncsolta a kezdeményezéseket.

A Maros Megyei Tanácsnak, az RMDSZ
mindenkori parlamenti képviseletének kö-
szönhető, hogy a fent említett ügyeket sike-
rült eredményesen megoldani.
Hangsúlyozom: nem egyéni érdemeket em-
legetek, hanem azt a csapatmunkát, amely
jellemezte és máig jellemzi az RMDSZ kép-
viseletében feladatot vállalókat.

Tudatában kell lennünk annak, hogy a 
közéletben egyetlen, mégoly elkötelezett sze-
mély sem érhet el eredményt megfelelően
felkészült csapat nélkül. Ezt figyelembe véve
szükséges, de nem elégséges „csak” Soós
Zoltán polgármesterré és Péter Ferenc Maros
megyei tanácselnökké választása. Természe-
tesen bárkinek lehetnek fenntartásai nemcsak

a két megnevezett jelölt, hanem az RMDSZ
támogatásával tanácsosi helyre jelöltek ese-
tében is, ez teljesen emberi. Ugyanakkor fon-
tos tudnunk, hogy amennyiben megszűnik a
bizalom a szervezet és jelöltjei iránt, és ezt
távolmaradással „büntetjük”, akkor előfor-
dulhat, hogy újabb keserves húsz év elé néz
Marosvásárhely és Maros megye is.

Végezetül nagyon fontos megemlítenem,
ezeket a sorokat úgy fogalmaztam meg, hogy
végig tisztában voltam azzal: vezetésem alatt
nemcsak az RMDSZ tanácsosaival és parla-
menti képviseletével, hanem valamennyi po-
litikai alakulat képviselőivel, kölcsönös
tisztelet alapján, sikerült eredményeket el-
érni. Biztos vagyok abban, hogy hasonló
szellemben dolgozva, sikeresebbé lehet tenni
mind Marosvásárhelyt, mind Maros megyét
a következő évekre.

Az első, legfontosabb lépést viszont Önök-
nek, választópolgároknak kell megtenniük.
Kérem, próbálják megközelíteni az írásom
elején említett „szocialista választások” sta-
tisztikai részvételi eredményét!

Sok sikert Péter Ferencnek, Soós Zoltán-
nak és az RMDSZ csapatainak!

Budapest, 2020. szeptember 17. 
Virág György
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Az eddigieknél lényegesen ki-
sebb számú résztvevővel zaj-
lott le a Romániai Magyar
Gazdák Egyesülete Maros
(RMGE Maros) szervezet ki-
lencedik alkalommal megren-
dezett gazdanapja, amelyet
az eredetileg tervezett Héder-
fája helyett a Bekecsen tar-
tottak meg szombaton. A
helyszínváltozás azonban
senkit sem zavart.

Ez az év megmutatta, hogy a gaz-
dák fel tudtak nőni a kihíváshoz,
amit a járvány okozta új helyzet
idézett elő, biztosították az élelmi-
szerellátást, és helytálltak közössé-
geikben is – vonta le a
következtetést ünnepnyitó beszédé-
ben Fazakas Miklós, az RGME
Maros elnöke, aki reményét fejezte
ki, hogy tudnak fontosabb kihívá-
sokra is figyelni, hogy a gazdák
életszínvonala emelkedjen, a fiata-
lokat itthon tudják tartani, a közös-
ségeiket egyben tudják tartani, a
birtokaikat meg tudják őrizni a kö-
vetkező ezer esztendőre is. – Meg
kell találni a közös pontokat a jövő-
építéshez, és ebben segítségünkre
lehet az a több évtizedes építkezés,
amelyet a magyar kormány folytat,
hogy itthon tudjuk érezni magun-
kat, érezzük, hogy nem vagyunk
egyedül, biztosítja a hátteret, ami
szükséges ahhoz, hogy magunkra
találjunk.
Ünnep, köszönet, elismerés

A gazdákat Kovács Mihály
Levente, a Maros megyei RMDSZ
ügyvezető elnöke is köszöntötte, ki-
emelve, hogy Maros megye a köz-
ponti fejlesztési régió legnagyobb
mezőgazdasági potenciállal rendel-
kező közigazgatási egysége, ahol a
terület 61 százaléka alkalmas mező-
gazdaságra, a gazdasági termelés 22
százalékát a mezőgazdaság adja, mi
vagyunk a térség legnagyobb gabo-
natermesztői, éppen ezért a megyei
RMDSZ kiemelten kezeli a mező-
gazdaság és a gazdák kérdését
olyan személyek munkája révén,
mint Császár Károly szenátor,
Kozma Mónika, a Pro Economica
igazgatója, Birtalan István, a MIET
elnöke, az Agrárakadémia mozga-
tója. Az elmúlt négy évben az
RMDSZ bebizonyította, hogy jó
gazdája Maros megyének, a hét
végén nekünk, Maros megyeieknek
kell döntenünk, hogy az elkezdett
fejlesztések mellett szavazunk,
vagy azok kezére adjuk a megyét,
akik Marosvásárhelyt nyomorba
döntötték – húzta alá a politikus.

Az elmúlt négy évben a gazda-
szervezeti mozgalom jó irányba ha-
ladt, a munka szervezett, és ez a
gazdák javát szolgálja – állapította
meg felszólalásában Császár Ká-

roly Zsolt szenátor, aki arról is be-
szélt, hogy első mandátuma alatt
milyen munkát végzett a gazdák ér-
dekében a szenátusban a tulajdon-
viszonyok rendezése terén. Sikerült
elérni, hogy a kézzel írott szerződé-
sek alapján létrejött telekvásárlások
esetén végre bejegyezhessék a te-
lekkönyvbe a birtoklási jogot, to-
vábbá sokat dolgoztak azon, hogy a
lakóházak körüli udvarokat, kerte-
ket végre telekeltetni tudják az em-
berek, de a mezőgazdasági
járművek bejegyeztetésére és a
visszaszolgáltatások jogosságára is
figyelniük kellett.

Ahogy a búzából liszt lesz, és
abból kovász érlelődik, úgy alakul-
nak az emberi és szakmai kapcsola-
tok, az RGME Maros munkája
pedig a kovász, útmutató és össze-
kovácsoló erő – méltatta a gazda-
szervezetet Percze László,
Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusának konzulja. „A Magyarok
kenyere program is a nemzeti ösz-
szetartozást, szolidaritást jelképezi,
és ezt a fajta megmaradást, összefo-
gást, szülőföldön való megmaradást
a magyar kormány minden eszköz-
zel támogatja” – jelentette ki dr.
Sándor Tibor László. Magyarország
bukaresti nagykövetségének mező-

gazdasági és környezetügyi attaséja
szerint a társadalom nem méltá-
nyolja, nem ismeri el a gazdák
munkáját, pedig a járványhelyzet-
ben ők biztosították a mindennapi
kenyeret. A diplomata elismerését
és köszönetét fejezte ki azért, hogy
a gazdatársadalom helytállt egy
olyan időszakban, amelynek gyü-
mölcseit most tudja betakarítani.

Végül Sikó László falugazdász
mondott köszönetet azoknak, akik
segítették az RMGE Marost a ren-
dezvény megszervezésében, hang-
súlyozva: „csapat vagyunk”.

Akikre figyel a gazdatársadalom
Az RMGE harmincéves, az

RMGE Maros húsz éve önálló jogi
személyiség, 36 gazdakört (ebből
26 önálló jogi személyiség) fog

össze, lefedi a megye összes ma-
gyarlakta vidékét. A magyar agrár-
minisztérium támogatásának hála
ma öt falugazdászt tudnak foglal-
koztatni, akik a gazdákat szakta-
nácssal segítik. Így sokkal
hatékonyabban tudnak segíteni a
gazdákon – mondta el Fazakas
Miklós. Ám nem szabad elfeled-
kezni a múltról sem, hiszen az el-
múlt harminc év nem volt
elvesztegett idő, ki kell emelni azo-
kat a személyeket, akik abban az
időben szinte társadalmi munkában
dolgoztak a gazdák oktatásában, ér-
dekvédelmében, a szaktanácsadás-
ban, „munkájukkal biztosították,
hogy itt vagyunk, hogy itt tudunk
lenni”. Ezért hozta létre az RMGE
Maros két éve a Pro Agricultura
Transilvaniae díjat, amelyet évente
tíz olyan személynek ítélnek oda,
akik az elmúlt harminc év alatt ak-
tívan dolgoztak a szervezet és a
Maros megyei, akár az erdélyi gaz-
datársadalom érdekében.

Az idei díjakat a következők kap-
ták: András György jogtanácsos, a
szervezet volt munkatársa, 
Belényesi András mérnök, elismert
gyümölcsöstelepítő, Bocz István ál-
latorvos, szaktanácsadó, Borbély
Emma agrármérnök, vidékfejlesz-

tési programvezető, Ferenczy
Levente, az RMGE Maros alapító
tagja, a kibédi gazdakör volt elnöke,
Filep Kálmán Csaba állatorvos,
szakíró, Kozma Ödön agrármérnök,
az Erdélyi Gazda folyóirat külső
munkatársa, Lázár Éva, a mezőfelei
népművészet és gyékényfonás elis-
mert mestere, Náznán Jenő elismert
és kitüntetett agrármérnök, volt me-
gyei mezőgazdasági vezérigazgató,
szakoktató és néhai Márkus István
elismert agrármérnök, szakoktató.

A díjátadást követően a láthatóan
elérzékenyült kibédi Borbély Emma
lapunknak bevallotta: szombaton
értesült róla, hogy kitüntetik, nagy
meglepetés volt számára, és nagyon
jólesett, hogy elismerték a munká-
ját. Csak a munkáját végezte negy-

venkilenc évig, és úgy tűnik, hogy
erre mások is felfigyeltek. Ma is
dolgozik, úgy érzi, szakmailag, em-
berileg mindig mindent megtett,
amit tennie kellett, és ebben támasz
volt a családja. Náznán Jenő szá-
mára is felemelő sok évtized mun-
kája után a díj átvétele, bár munkája
során többször is kapott elismerést.
„Jó érzés tudni, hogy tizenegy évi
nyugdíjasélet után a gazdatársada-
lom még mindig gondol rám” –
mondta. Kezdetben sokat dolgozott
Csomós Attilával és Márkus István-
nal a gazdaköri mozgalom elindítá-
sán, sok szakmai kapcsolatot
építettek ki az anyaországban és a
Kárpát-medencében.
Átadták az elismerő okleveleket

Az ünnepségen az RMGE Maros
oklevelet nyújtott át azoknak, akik
a Magyarok kenyere program kere-
tében idén támogatásban részesül-
tek a szervezet által gyűjtött
javakból. Hat-hat tonna búzával tá-
mogatták a Szent Erzsébet Társulás
Bakó Pál atya vezette árvaházát, va-
lamint a Bonus Pastor alapítvány
magyarózdi rehabilitációs központ-
ját. A szentegyházi gazdakör száz-
száz kilogramm búzával támogatta
a Szent József gyermekotthon szo-
vátai központját, a keresdi Bethlen-
kastélyt és a mikházi rehabilitációs
központot. A sóváradi gazdakör
4750 lejt adományozott Dósa Mar-
gitnak, míg az RMGE Maros 1300
kg búzát juttatott a nyárádmagya-
rósi idősotthonnak, ami az intéz-
mény háromhavi kenyér-
szükségletét fedezi – tudtuk meg
Kacsó László ügyvezetőtől.
A gazdák ünnepnapja

Mindeközben a gazdakörök kép-
viselői az üstök körül forgolódtak,
hogy ebédet készítsenek: a nyárád-
karácsoni, udvarfalvi és héderfáji
csapatok csülkös töltött káposztát, a

sóváradiak bárányhúsos, a sárom-
berkiek, istvánháziak és holtmaro-
siak hagyományos, míg a
mezőpanitiak és nyárádselyeiek
babos gulyást készítettek, a selyeiek
„fuszulykás erdélyi tokányát” még
a konzul, az attasé és a szenátor is
szívesen megkóstolta. Az ünnepi
hangulatot a színpadon az udvar-
falvi Mátyás Ernő szavalata, a hé-
derfájai női kórus nótázása, ebéd
közben és után Brendus Endre népi
hangszeres csapata, valamint a be-
kecsalji zenészek fokozták. Nem hi-
ányzott az Erdélyi Magyar
Méhészegyesület sem, amelynek el-
nöke, Balde Ernő a méhésztörvényt
és az egyesület szakmai kiadványá-
nak legutóbbi számát népszerűsí-
tette. A délutáni jókedvet nem
akarták megszakítani a betervezett
„parasztolimpiával”, bár Fazakas
Miklós úgy véli, a rendezvényt
semmivel sem lehet elrontani, hi-
szen az a lényeg, hogy együtt van-
nak a gazdák, értékes tanácsokat
hallgatnak, főznek, szórakoznak.
„Ez a mi ünnepünk, jól érezzük ma-
gunkat, össze tudunk gyűlni ilyen
körülmények között is” – fogalma-
zott az elnök. A járványügyi előírá-
sok miatt nem népszerűsíthették a
rendezvényt, az eddigi évek öt-hat-
száz résztvevője helyett idén gazda-
körönként csak néhány személyt
tudtak fogadni.

A tervezett helyszínt is meg ke-
lett változtatni, amit azonban nem
bánnak, hiszen ennek a helynek ki-
sugárzása van, szívesen megy fel
mindenki a Bekecsre. Sajnálják,
hogy nem tudták jóval több ember
számára elérhetővé tenni a rendez-
vényt, de remélik, hogy a következő
évben már nem korlátozza őket a
vírus, és valamelyik gazdakör adhat
otthont a tizedik gazdanapnak szé-
lesebb körben – zárta gondolatait
Fazakas.

Ez a nap az együtt töltött időről, szórakozásról szól

Idén is tíz, kiemelkedő munkát végzett személyiség vehette át a Pro Agricultura Transilvaniae
díjat Fotó: Gligor Róbert László
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Gligor Róbert László

Új helyszínen gyűltek ünnepköszöntőre
Gazdanap a Bekecsen
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Szoboszlai-góllal nyert a Salzburg

Szoboszlai Dominik gólt szerzett,
míg csapata, a címvédő Red Bull Salz-
burg a hatodik perctől emberhátrányban
futballozva is 4-1-es győzelmet aratott a
vendég Altach felett az osztrák labda-
rúgó-bajnokság második fordulójának
szombati játéknapján. A 19 éves magyar
válogatott középpályás együttese első
gólját szerezte büntetőből, majd a 64.
percben lecserélték.

Az egyik statisztikákkal foglalkozó
honlap (11.com) megjegyzi, hogy Szo-
boszlai 2018 májusi debütálása óta mind
a négy 11-esét berúgta a Salzburgban,
ennyit pedig egyetlen csapattársa sem
értékesített.

A két mérkőzés után százszázalékos
salzburgiak ma a Bajnokok Ligája-selej-
tező playoffjának első mérkőzésén a
Makkabi Tel-Aviv vendégei lesznek.

Ismét kikapott a bajnokságban 
a Ferencváros ellenfele

Vereséggel hangolt a Ferencváros elleni, szerdai Bajnokok
Ligája-mérkőzésre a Molde együttese, amely szombaton este
2-1-re kikapott a Valerenga vendégeként a norvég labdarúgó-
bajnokságban.

A címvédő csapat a 18. forduló rangadóján a 95. percben
szépített, és a rivális a 90 perc alatt egy büntetőt is kihagyott.

A Molde ugyan a második helyen áll a tabellán, de miután
az első kilenc fordulóban nem talált legyőzőre, az utóbbi ki-
lenc bajnokijából csupán hármat nyert meg, hatszor pedig ki-
kapott.

A Molde-FTC playoff párharc első mérkőzését szerdán 22
órakor rendezik Norvégiában, a budapesti visszavágóra szep-
tember 29-én, ugyancsak 22 órától kerül sor. A továbbjutó a
Bajnokok Ligája-, a vesztes pedig az Európa-liga csoportkö-
rében lesz érdekelt. Előbbi sorozatban október elsején, utób-
biban másnap sorsolják ki a csoportokat.

Röviden
• Kalmár Zsolt két góllal és egy

gólpasszal segítette 4-2-es győze-
lemhez az FC DAC 1904 csapatát
a szlovák labdarúgó-bajnokság he-
tedik fordulójának vasárnapi játék-
napján.

• Dzsudzsák Balázsnak jelenleg
nincs aláírt szerződése a DVSC-

vel. A DVSC igazgatótanácsi el-
nöke hétfőn közölte, ha lesz meg-
állapodás, azonnal bejelentik. Az
átigazolási időszak ma zárul.

• Luis Suárez adminisztratív
okból nem szerződhet az olasz baj-
nokcsapathoz. A Juventusnál
ugyanis már feltöltötték az engedé-

lyezett idegenlégiós keretet, így az
uruguayi létszám feletti külföld-
inek számít, és csak akkor játsz-
hatna a torinóiaknál, ha olasz
állampolgárságot szerezne. Erre
azonban már nincs esélye az októ-
ber eleji átigazolási határidő lejár-
táig.

Bronzérmet szerzett 
a Gladius

Az előző idény ifjúsági bajnok-
ságainak döntő tornáival kezdődött
a kosárlabdaidény. A Ploiești-en
szabadtéren, a nézők, szülők és
esetleges kísérők elől elzárt helyszí-
nen rendezett döntő tornákra min-
den korosztályban elvileg nyolc
csapat kvalifikált, de egyetlen kivé-
tellel nem volt teljes a mezőny
egyik korosztályban sem. Voltak
olyan csapatok, amelyek eleve nem
vállalták az előzetes tesztelésel járó
kiadásokat, vagy más okokból lép-
tek vissza, mások részvételét pedig
a szövetség tiltotta meg, miután a
keretben torna előtt elvégzett koro-
navírustesztek némelyike pozitív-
nak bizonyult. 

Mint korábban említettük, Maros-
vásárhelyről három csapat volt jogo-
sult a részvételre, mindhárom részt
is vett a tornán, szerencsére egyik
keretben sem ütötte fel a fejét fertő-
zés. Közülük a lányok U13-as kor-
osztályában érdekelt Gladius érte el
a legjobb eredményt, amely orszá-
gos bronzérmet szerzett. Ebben a
korosztályban hat csapat vett részt,
amelyek hármas csoportokban küz-

döttek. A Florina Pora edző irányí-
totta alakulat 39:21-re nyert a
Sportul Studențesc ellen, majd a cso-
port döntőjében szoros meccset ví-
vott a későbbi aranyérmes bukaresti
Dan Daciannal. Miután az ellenfél az
utolsó percekben dobott pontokkal
33:29-re győzött, a Gladius a kisdön-
tőbe kényszerült, ahol 31:24-re verte
a CS Otopeni csapatát.

Kevésbé volt sikeres a lányok
U15 korosztályában szereplő CSM.
Ebben a kategóriában kivételes
módon teljes volt a mezőny, mind a
nyolc jogosult csapat részt vett. A
marosvásárhelyiek minden mérkő-
zésüket elveszítve a 8. helyen vé-
geztek. 

A fiúk részéről az U14-es korosz-
tályban a Sportlíceum csapata kép-
viselte Marosvásárhelyt. A
háromcsapatos csoportban Fodor
Tibor tanítványai az első mérkőzé-
sen 40:62-re alulmaradtak a Buka-
resti Lagunával szemben, majd
47:44-re legyőzték a szintén fővá-
rosi BC Slam csapatát. Balszeren-
cséjükre azonban a hármas
összevetésben a leggyengébb pont-
különbség miatt csak az ötödik
helyért játszhattak helyosztót az În-
gerii Băniei Craiova ellen.

Októbertől újraindulhat 
az ifjúsági és amatőr sport is?

Az egész sporttársadalom októ-
ber 1-jét várja, amikor a kormány új
intézkedéseket vezethet be, hogy
több sportágban megkezdődhesse-
nek a bajnokságok, versenyek, első-
sorban az ifjúsági és amatőr
sportban, a jelenlegi előírások
ugyanis csak nagyon korlátozott
mértékben teszik ezeket lehetővé.
Ezt Ionuț Stroe sportminiszter kö-
zölte nyilvános Facebook-bejegy-
zésében.

Jelenleg a labdarúgás első három
osztályában játszanak már, olyan
körülmények között, hogy a 2. és 3.
ligában a szövetség átszervezte a
bajnoki kiírást, hogy csökkentse a
klubokra nehezedő anyagi terheket.
Megkezdődött továbbá a kézilabda-
élvonal is, azonban itt az először az
amerikai profi kosárlabdában alkal-
mazott ún. búrarendszert alkalmaz-
zák, egyetlen helyszínen játszott
többfordulós tornákkal, hogy ez
egyetlen teszteléssel megoldható le-
gyen. 

Sem fociban, sem kézilabdában
nem lehet azonban az alsóbb osztá-
lyokban megkezdeni a mérkőzése-
ket, míg a többi sportágban szintén
kivárnak. Pontosabban labdarúgás-
ban az ifjúsági elitliga úgy kezdőd-
het meg, hogy a szövetség
anyagilag támogatja a csapatok
tesztelését. Csupán a kosárlabda if-
júsági döntőket rendezték meg, a
több évtizede nem szokásos szabad-
téri találkozókkal, ugyancsak búra-
rendszerben. Amíg azonban nem
enyhítik a korlátozásokat, nem lehet
számítani a kosárlabda-, röp-
labda-, vízilabda- és egyéb
bajnokságok megkezdésére,
különösen az ifik és amatőrök
szintjén.

Talán ezért tartotta fontos-
nak Ionuț Stroe sportminiszter
közzétenni azt a szándékot,
hogy a hatóságok módosítsák
az előírásokat. Az is igaz
azonban, hogy egyetlen konk-
rét ígéretet sem fogalmazott
meg. A tárcavezető a Face-
bookon ezt írta:

„Október 1-jén a kormány

általános felmérést készít az utóbbi
időben hozott intézkedések hatásá-
ról, mint amilyenek az iskolák meg-
nyitása, bizonyos sportesemények
engedélyezése, a mozik, éttermek
megnyitása és természetesen a vá-
lasztási kampány hatásai. A sport-
minisztériumnak október 1-je
utánra két fontos célkitűzése van.
Az első a nézők visszatérése a lelá-
tókra még ebben a naptári évben,
korlátozott létszámban és megfelelő
óvintézkedések mellett, a másik
pedig az az intézkedéscsomag,
amely lehetővé teszi az ifjúsági és
gyereksport újraindulását, az alsóbb
osztályokban zajló sportesemények
megszervezését.”

A nézők lelátókra való visszaté-
rése kapcsán Stroe hozzátette:

„A felelősség a sportesemények
nézőkkel való megrendezése esetén
megoszlik a hatóságok és a mérkő-
zések szervezői között. Előbbiek vi-
lágos előírásokat kell
megfogalmazzanak, utóbbiaknak
pedig szigorúan gyakorlatba kell
ezeket ültetniük.”

A nézők kizárása eddig is több
visszás helyzetet eredményezett. A
drukkerek ugyanis a stadion kerí-
tése mellett is képesek szurkolni, és
sokkal kevésbé tartják a fizikai tá-
volságot, mint a lelátón tehetnék.
Más helyszíneken, különösen azo-
kon a helyeken, amelyek kevésbé
vannak a figyelem középpontjában
és a hatóságok szeme előtt, többé-
kevésbé nyíltan fittyet hánynak az
előírásokra. Így a nézők kizárásá-
nak semmi értelme, sőt, a jogalko-
tók szándékával ellentétes hatása
van.

Fotó: RB Salzburg

Fotó: Hopfrog

Fotó: România TV

Kedden a BL-selejtező 
rájátszásában

Három mérkőzéssel ma elkezdődik
a labdarúgó Bajnokok Ligája-selej-
tező rájátszása. A program: Makkabi
Tel-Aviv – Red Bull Salzburg, Slavia
Prága – Midtjylland, Kuban Kraszno-
dar – PAOK Szaloniki. Valamennyi
találkozó 22 órakor kezdődik.

A Ferencváros szerdán lép pályára
a Molde vendégeként, ugyancsak 22
órai kezdettel.

A továbbjutás két mérkőzésen dől
el.

Eredményjelző

• 1. liga, 4. forduló (vasárnapi eredmények): FC Botoşani –
Academica Clinceni 0-0, Aradi UTA – Jászvásári CSM Politeh-
nica 2-3, Bukaresti FCSB – FC Argeş Piteşti 3-0. Az élcsoport:
1. CSU Craiova 12 pont, 2. Kolozsvári CFR 10, 3. FCSB 9.

• 2. liga, 4. forduló (vasárnapi eredmény): Zsilvásárhelyi Vi-
itorul Pandurii – Universitatea Craiova 2-4. Az élcsoport: 1. Uni-
versitatea Craiova 10 pont (11-5), 2. Bukaresti Rapid 10 (9-3),
3. Concordia Chiajna 8.

• Magyar Kupa, 6. forduló (a 64 közé jutásért), élvonalbeli
csapatok vasárnapi eredményei: Tiszaföldvár VSE (megyei I.)
– MOL Fehérvár FC 0-5, Mándok VSE (megyei I.) – Mezőkö-
vesd Zsóry FC 1-8, FC Hatvan (NB III) – Paksi FC 1-3, Termál-
fürdő FC Tiszaújváros (NB III) – Budapest Honvéd 1-7.

Szlovák válogatott játékos
az FTC-nél

Szlovák válogatott labdarúgót igazolt a
Ferencváros labdarúgócsapata. A 29 éves
Róbert Mak a Nürnberg színeiben 2010 és
2014 között 80 mérkőzésen lépett pályára
a német élvonalban, később a görög
PAOK-ban és az orosz Zenitben folytatta
pályafutását, legutóbb pedig a török Ko-
nyasporban futballozott. A szélső 58-szor
lépett pályára a szlovák válogatottban, 12-
szer volt eredményes, utolsó gólját tavaly
szeptemberben éppen a magyarok ellen 2-
1-re megnyert Eb-selejtezőn szerezte a
Groupama Arénában.

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor
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R O M Á N I A 
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
P O L G Á R M E S T E R

2020. szeptember 21-én kelt
1456-os számú RENDELET 

a marosvásárhelyi városi tanács rendkívüli ülésének összehívásáról
2020. szeptember 24-re

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, 

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének
(2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésének b) pontja és a
196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében

elrendeli:

1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendkívüli ülésre 2020. szeptember 24-én, csü-
törtökön 12 órára, online, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat a marosvásárhelyi városi tanács tag-
jainak rendelkezésére bocsátják elektronikus formában.

3. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és be-
nyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 138. cik-
kelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek szerint lehet.

4. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.
5. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 252. cik-

kelyének 1. bekezdése c pontja, 255. cikkelye, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó
554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye
prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.

Dr. Dorin Florea polgármester
Törvényességét ellenjegyzi

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében
a D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgatója,

Buculei Dianora-Monica 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere 
2020.09.21-i 1456-os rendeletének melléklete

ÖSSZEHÍVÓ

A polgármester 2020. szeptember 21-i 1456-os számú rendelete értelmében összehívják
Marosvásárhely helyi tanácsának rendkívüli ülését 2020. szeptember 24-én, csütörtökön 12 órára,

online. 

NAPIRENDTERVEZET:

1. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területi egység 2020-as helyi
költségvetésének kiegészítéséről.

2. Határozattervezet együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a Központi Fejlesztési Régió
Ügynökség és Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területi egység között, a következő projekt
megvalósítása érdekében: „A központi régió szintjén történő támogatás a 2021-2027 közötti időszakban tá-
mogatásra benyújtott projektek előkészítésére, a városi mobilitásra, a városrehabilitációra, a szabadidőköz-
pontokra/turisztikai bázisokra (iskolai táborok), az infrastruktúrára és turisztikai közszolgáltatásra
vonatkozóan, beleértve a turisztikai potenciállal rendelkező épített örökséget és a megyei érdekeltségű közúti
infrastruktúrát, a kerülő-/bekötőutakat is”, amit a 2014–2020 közötti műszaki segítségnyújtási operatív prog-
ram keretében nyújtanak be támogatásra. 

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus formában a marosvásárhelyi helyi ta-
nácsosok rendelkezésére bocsátották. 

A határozattervezetekkel kapcsolatban módosításokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási tör-
vénykönyvre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. bekezdésének 12. cikkelye értelmében
lehet.

Dr. Dorin Florea polgármester

Egy doktornő kivételével 
Minden orvos elmenekült
a Covid–19 elől Jemenben 

Embertelen állapotokat talált Jemenben az Orvosok Határok
Nélkül nevű nemzetközi szervezet missziója. Megrázó jelen-
tésük, miszerint minden orvos elmenekült az új koronavírus
elől, futótűzként járta be a világsajtót.

Jement egyszerre sújtja az országot két oldalról szorító politikai és biz-
tonsági krízis és az új koronavírus terjedése. A 2015 óta padlón lévő or-
szág kormánya képtelen volt megbirkózni a világjárvány teremtette
kihívásokkal.

Az egészségügyi intézmények egyáltalán nem kaptak védőfelszerelést
(PPE) a dolgozóknak, így a hírek szerint minden orvos elmenekült, ott-
hagyták a kórházakat, a veszélytől félve. Aden városában egyetlenegy
doktornő – dr. Zoha – és egy nővér maradt a helyi kórházban a koronaví-
rusos betegek ellátására, rá területileg egymillió ember jut. 
Dr. Zoha a betegek áradatától hamar összeroppant

A brit közrádió összeállításában megszólaló helyi újságíró felidézte,
amint egy páciens az emberfeletti erőfeszítéssel küzdő orvoshoz szólt: 

„Megbocsátom, ha engem már nem tud megmenteni, nem maga tehet
a kialakult helyzetről. Nem baj, hogy meghalok, amúgy is meghalnék.”

Dr. Zoha szabályosan bepánikolt, amikor már nem bírta az iramot, amit
a hirtelen rázúduló betegek tömege diktált, és ezt a pánikot vette észre
rajta a Covid–19 tüneteitől legyengült páciens.

Jemenben fél éve jelent meg az új koronavírus, azóta megoldatlan a be-
tegek ellátása. Az országot északon az elnyomás ellen küzdő húszi láza-
dók félelmetes ereje bénítja meg, délen pedig az Egyesült Arab Emírségek
támogatását élvező szakadárok rúgták fel a békeszerződést Jemen hiva-
talosan elismert kormányával. (mózes)

Forrás: euronews

Sokan támogatják a betétdíjas
üvegvisszaváltási rendszert

A betétdíjas üvegvisszaváltási
rendszer bevezetésének lehe-
tőségéről szóló magyaror-
szági kutatás eredménye
szerint a megkérdezettek je-
lentős része a visszaváltó au-
tomaták elhelyezését támo-
gatja, melyeket elsősorban
nagyáruházakban látnának
szívesen – hangzott el hétfőn
a veszprémi Pannon Egyete-
men a kutatás eredményeit
bemutató rendezvényen.

Boros Anita, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM)
építésgazdaságért, infrastrukturális
környezetért és fenntarthatóságért
felelős államtitkára az eseményen
közölte: az a cél, hogy minél na-
gyobb arányban visszaválthatók le-
gyenek a különböző
csomagolóanyagok.

Hozzátette, hogy a tervek szerint
2021 végén, 2022 elején indul el a
rendszer Magyarországon, kezdet-
ben az üveg és fém csomagolóanya-
gokat lehet majd visszaváltani,
később más anyagokat is, például a
kozmetikai termékek csomagolá-
sait.

Boros Anita elmondta, hogy 18
millió tonna hulladék keletkezik
évente Magyarországon, ennek je-
lentős része települési hulladék. A
települési hulladék 14-17 százaléka
műanyag, 3-4 százaléka fém, 3,8-
4,6 százaléka pedig üveg. A mű-
anyag hulladéknak jelenleg 35
százalékát hasznosítják újra, 2035-
ig ezt az arányt az uniós előírásnak
megfelelően 55 százalékra kell
emelni.

Elmondta, települési hulladék-

pontokat szándékoznak létrehozni,
a hulladékudvarok számát növelni,
az illegális hulladéklerakást pedig
mérsékelni.

Az üvegvisszaváltó rendszer ki-
alakítását célzó kérdőíves felmérés
szerint a polgárok 85 százaléka ösz-
szegyűjtené a palackokat – mondta.
Németországban 2003 óta működik
az üvegvisszaváltó rendszer, a cso-
magolóanyag 98 százalékát gyűjtik
vissza – tette hozzá.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem
kancellárja szerint az egyik legna-
gyobb környezetvédelmi probléma
a nagy mennyiségű hulladék össze-
gyűjtése és hasznosítása, hiszen a
lakosságszám növekedésével egyre
nő a hulladék mennyisége. Közölte,
a hulladék nem szemét, lehetőség-
ként kell tekinteni rá.

Kurdi Róbert, a Pannon Egyetem
kancellárhelyettese arról beszélt,
hogy az egyetem mintegy 5 milliárd
forintos, megújuló energiával kap-
csolatos projektjén belül foglalkoz-
nak a hulladékgazdálkodással is.
Mint mondta, az üvegvisszaváltás-
sal kapcsolatos kérdőívet mintegy
20 ezer ember töltötte ki, 91 száza-
lékuk számára kiemelten fontos a
környezetvédelem, 66 százalékuk
alkalmanként összegyűjti az üveg-
hulladékot, 40 százalékuk kész-
pénzben szeretné visszakapni a
betétdíjat, 33 százalékuk 10 és 20
forint közti összegért is visszavinné
az üveget, a többiek ennél több pén-
zért.

Ebből az következik, hogy a
rendszer sikeressége nagyban függ
majd a betétdíj összegétől – húzta
alá. (MTI)

Keddtől folyósítják a méhészeknek
az igényelt támogatást 

A mezőgazdasági igazgató-
ságok kedden elkezdik a mé-
hészeti támogatások kifi-
zetését, a méhészek méhcsa-
ládonként 25 lejt kapnak –
jelentette be hétfőn a mező-
gazdasági és vidékfejlesztési
minisztérium. 

A kormány hétfőn átutalta a me-
gyei mezőgazdasági igazgatóságok
számláira a támogatások kifizeté-
séhez szükséges pénzt, így azok
kedden elkezdhetik az összegek
folyósítását az igénylőknek. 

A tárca szerint 16.296 méhész
nyújtott be igénylést a támoga-
tásra, összesen 1.506.068 méhcsa-
ládra. 

A támogatás igénylési határideje
szeptember 15-én járt le, a kor-
mány összesen 37,652 millió lejt
különített el erre. 

A méhészek korábban azt kérték
a hatóságoktól, hogy a méhcsalá-
donként nyújtott támogatás értéke
10 euró legyen, tekintetbe véve,
hogy az idei kedvezőtlen időjárás
miatt a méztermelés 15-20 száza-
lékkal visszaesik a tavalyi évhez

viszonyítva, emellett pedig jelen-
tősen emelkedtek a költségek az
ágazatban. 

Románia átlagban 22.000 tonna
mézet termel évente, ezzel a ne-
gyedik helyen áll Európában. A

méhállomány mintegy 1,47 millió
méhcsaládra tehető.  Országszerte
körülbelül 40.000 bejegyzett mé-
hész van, több mint 60%-uk a Ro-
mániai Méhészek Egyesületének
(ACA) tagja. (Agerpres)

Fotó: euronews.com

Fotó: Nagy Tibor (archív)



ADÁSVÉTEL

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (8799)

LAKÁS

KIADÓ Marosvásárhelyen, a N. Băl-
cescu utca 50. sz. alatt 1. emeleti,
saját fűtésű kétszobás lakás, 180
euró + költségek. Érdeklődni a 0744-
563-612-es telefonon. (8864-I)

KIADÓ 1-2 szobás lakást keresek
hosszú távra. Tel. 0756-607-969.
(8848-I)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás
hosszú távra a Kornisán (rezidens
párok előnyben). Tel. 0743-466-879.
(8898-I)

MINDENFÉLE

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

BETEGGONDOZÁST vállalok. Tel.
0755-412-974. (8842-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502.
(8616-I)

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

VÁLLALJUK sírkeretek, kripták, fed-
lapok, sírkövek készítését és bármi-
lyen munkát, ami hozzá tartozik,
elfogadható áron. Tel. 0752-643-455.
(8709-I)

KÉSZÍTEK és javítok tetőt, bármilyen
szigetelés, festés, járólap- és parket-
talerakás. Tel. 0751-619-617. 
(8917-I)

MINDENFÉLE tető készítése, szige-
telés, festés. 15% kedvezmény
nyugdíjasoknak. Tel. 0756-232-404.
(8918-I)

MAGÁNSZEMÉLYKÉNT vállalom ki-
sebb tetők fedését, házak szigetelé-
sét polisztirénnel, melléképületek
bontását, kerítés készítését, kapuk
festését stb. Tel. 0741-457-006.
(8776-I)

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel.
0770-621-920. (8789-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, cserépforgatást,
külső és belső munkálatokat, javítást,
kerítés- és kapukészítést, bontást is.
Tel. 0747-634-747. (8789-I)

ÚJ ÉS RÉGI TETŐ, régi tető felújítása,
újralécezés, tetősíkhajlatok kiegyen-
getése, tetőátforgatás, részleges javítás
vagy felújítás, beázások megszüntetése,
viharkárok helyreállítása, kúpcserepek
lekenése, zsindelyezés, ereszcsatorna-
rendszerek, lapos tető csapadékvíz
elleni szigetelése, tetőfedés kettős
fedéssel (hódfarkú cserép), lécek
cseréje, fóliázása, régi szarufák
megerősítése. Tel. 0732-647-889. (8799)

FELAJÁNLOM veteményeskertem
megművelését hosszú távra, csekély
juttatás ellenében. Eladó 8 db önt-
vénykalorifer, veszek kétajtós 
ruhásszekrényt. Tel. 0726-692-020,
0743-179-407. (sz.-I)

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb
javításokat, szigetelést, külső, belső
munkát vállalunk. Misi. Tel. 0735-288-
473. (8861)

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8892-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
szeretett jó barátunkra,
kománkra, KOVÁCS FERIRE
halálának 15. évfordulóján.
Kedves emléke örökre
megmarad szívünkben.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá szeretettel.
Puskás Feri, Marika és
keresztlánya, Izabella. (-I)

Halálának 5. évfordulóján sok
szeretettel gondolunk IKLANDI
ALBERTRE. Szerettei. (8894-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel, de elfogadva
Isten akaratát, tudatjuk, hogy 

PÉTER ERZSÉBET 
szül. FAKESCH 

78 éves korában 2020. szeptem-
ber 20-án elindult utolsó útjára az
ismeretlenbe. Temetése szep-
tember 22-én déli 12 órakor lesz
a marosvásárhelyi református te-
metőben, unitárius szertartás
szerint. 

A gyászoló család. (-I)

Szomorú szívvel búcsúzom bará-
tomtól, 

BOROS ZOLTÁNTÓL. 
Felejthetetlen emlékek kötnek
egymáshoz. Amíg élek, szívem-
ben őrzöm csodálatos szüleid és
testvéred, Boros Csaba emlékét
is. Nyugodjatok békében! 

Id. Móriczi Miklós
és Dömsödi András. (8889-I)

„Fáj a szívünk, mert itt hagytál,
búcsú nélkül elaludtál.
Halál bölcsője örökre lezárt, nem
látunk többé soha már.
Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé már
soha.”
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
testvér, rokon, jó barát és jó
szomszéd, 

id. KÁDÁR MIHÁLY 
életének 76. évében rövid szen-
vedés után megpihent. Drága ha-
lottunk temetése 2020.
szeptember 22-én, kedden 13
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben, unitárius szertartás szerint.
Emléke szívünkben örökké élni
fog. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (8899-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a liberális elméjű, volt tanár, férj,
apa és nagyapa, 

JAKAB MÁRTON 
84 éves korában hirtelen elhunyt.
2020. szeptember 20-án, vasár-
nap kísértük utolsó útjára a sám-
sondi református temetőben.
Emlékét őrizzük. 

A gyászoló család. (8897-I)

„Gyertek hozzám mindnyájan,
akik elfáradtatok, s akik terhet
hordoztok, én megkönnyítelek ti-
teket… s megtaláljátok lelketek
nyugalmát.”
(Máté 11,4)
Megrendülve, de a feltámadás re-
ményében tudatjuk, hogy a sze-
retett feleség, édesanya,
nagymama, testvér és rokon, 

SZŐCS ILONA 
szül. Kulcsár 

2020. szeptember 20-án életének
69. évében hirtelen megtért Meg-
váltójához. Felejthetetlen szeret-
tünktől 2020. szeptember 22-én,
kedden 15 órakor veszünk végső
búcsút a Jeddi úti temetőben, re-
formátus szertartás szerint.
Drága emlékét szívünkben
örökre megőrizzük. 

Búcsúzik férje, Jocó, lányai, 
Ildikó és Ilici, vejei, Péter 
és Attila, unokái: Tamás,

Kriszta, Ildikó, Péterke és Zsófi,
annak családjával együtt. 

(8902-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
drága testvérünktől, 

SZŐCS ILONÁTÓL, 
BABIKÁTÓL.

Szívünkben nagy az űr, nagy a
fájdalom.
Búcsúznak tőle testvérei: Bözsi,

Éva, Margit, Gergely, Sanyi
és azok családja. (8902-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
SZABÓ MAGDA 

életének 92. évében megpihent.
Örök nyugalomra helyezzük
szeptember 22-én, kedden 13
órakor a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. 

Gyászoló szerettei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal búcsúzom
kedves ismerősömtől, SZŐCS
ILONÁTÓL. Őszinte részvétem
a gyászoló családnak. Emléked
legyen áldott, nyugalmad
csendes! Miki bácsi. (8889)

Mély megrendüléssel vettük
tudomásul szeretett szom-
szédunk, PÉTER ERZSÉBET
elhalálozását. Őszinte rész-
vétünket fejezzük ki, és
együttérzünk a gyászoló
családdal. Az Ibolya utca 6/B
lakói. (8896-I)

Fájó szívvel búcsúzunk
szeretett anyatársunktól,
PÉTER ERZSÉBETTŐL.
Őszinte részvétünk család-
jának. Nyugodjon békében!
A Kovács család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik ismerték  és
szerették a nyárádremetei
születésű SÓFALVI GYÖRGY
marosszentgyörgyi lakost, aki
életének 84. évében elhunyt, a
virrasztáson vagy temetésén
részt vettek, imádkoztak lelki
üdvösségéért, sírjára virágot
helyeztek vagy valamilyen
módon az együttérzésüket,
részvétüket fejezték ki a gyászoló
családnak. Bánatos felesége,
Katica, fiai, Gyuri és Szabolcs,
valamint 6 unokája. Nyugodjon
békében!  (-I)

Köszönetet mondunk, hálásak
vagyunk mindazoknak, akik
GYÖRGY ATTILA temetésén részt
vettek, koporsójára és sírjára
virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak. Köszönet a bátorító
szavakért, pillantásokért,
mosolyokért, a lelki támaszért. A
gyászoló család. (8891-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Ma-
rosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (22247-I)
CUKRÁSZLABORBA, TERMELÉSBE és ELADÁSBA személy-
zetet keresünk. Tel. 0745-668-883. (22245-I)
BÚTORGYÁRTÓ CÉG alkalmaz ASZTALOSOKAT (férfiakat) és
gyakorlattal rendelkező nyugdíjasokat jó fizetéssel. Tel. 0724-034-
016. (65029-I)
REKLÁMMŰHELY MUNKATÁRSAT keres. Elvárás: számítógép-
kezelési ismeret, emellett betanítunk fóliázást, szitanyomást. Tel.
0745-152-554. (22249-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Helyi Közszállítási Vállalat Rt., 
Marosvásárhely

A tanulók figyelmébe!
A marosvásárhelyi lakhellyel rendelkező tanulók tudomására

hozzuk:
– a kártya típusú utazási diákigazolványok 2020. október 15-ig

érvényesek.
Azok a tanulók, akik nem rendelkeznek ilyen kártyával, az el-

lenőrző könyvükkel utazhatnak. 
A Covid–19-világjárvány okozta helyzet következtében elhatá-

roztuk, hogy a kártya típusú utazási igazolványokat kérésre és az
okatási intézmények által benyújtott rendelésre állítjuk ki.

Tatár Béla vezérigazgató

18–26 év közötti nehéz/ hátrányos helyzetű fiatalok
függetlenné válásának folyamatában nyújt támogatást

az Outward Bound Romania Horizont –
Segítünk, hogy segíts magadon! nevű programja 

(jelenleg fiúhelyeink vannak szabadon).
Mit fedhet a hátrányos helyzet?
• elvált szülők
• elhunyt szülők
• nehéz anyagi körülmények
• nevelőszülőknél való nevelkedés/gyerekotthonban való nevelke-

dés.
Amit biztosítunk:
• kedvezményes lakhatási lehetőség Marosvásárhelyen (a Köves-

dombon)
• pályaorientációban, személyes és szakmai fejlődésben mentorálás

és anyagi támogatás
• közösségi programok – kulturális, sporttevékenység stb.
Elérhetőség:
Tóth Orsolya szociálpedagógus
Tel. +40748117475
E-mail: orsi.orizont@outwardbound.ro 



TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  
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VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT, 
MINT A SZUPERHŐSöK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KöZBEN IS

KöVETJÜK A TANÁROK 
UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZüK A JÖVŐNKET

(Fizetett hirdetés)


