
Marosvásárhelyen, a Bolyai téri unitárius templom szomszéd-
ságában álló befejezetlen épületbe lehel újra lelket a Studium-
Prospero Alapítvány. A magyar Miniszterelnökség, a
Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alap, illetve
az RMDSZ országos vezetőségének támogatásával megyeköz-
pontunk legtágasabb, hármas szerepet ellátó közösségi köz-
pontjává alakítják az eredetileg szállodának szánt épületet. 

A központot a tervek szerint februárban adják át az építők, beköltözni
pedig tavasszal lehet – számolt be a helyszínen dr. Vass Levente, a kép-
viselőház egészségügyi bizottságának titkára, a Studium-Prospero Ala-
pítvány ügyvezető elnöke. A bemutatón jelen voltak az unitárius egyház
képviselői: Nagy László lelkész és Kecskés Csaba lelkész-esperes.

A háromszintes, 3.000 négyzetméternyi hasznos felületű központot a
gazdaság, a tudomány, a kultúra találkozóhelyének szánják. Civil szer-
vezetek és vállalkozások számára inkubátorház, közösségi munkatér

Újragondolni a jövőt 
E korántsem könnyű feladat előtt állunk valamennyien, de távla-

tokban gondolkodva az egyik legnehezebb teher a tanárok vállára
nehezül. Természetesen a szülőkére és nevelőkére is, akiknek gyöke-
resen új szemlélet és módszerek segítségével kell összekuszálódott,
ijedt jelenünkben átvezetniük a diákságot a ki tudja meddig tartó
válságon úgy, hogy sem tudásban, sem lélekben ne sérüljenek. És
azt a közösségi élményt se romboljuk le bennük, amelyet az óvodától
az egyetemig az oktatás lépcsőfokai lehetővé tettek számukra a
munka, a barátság, az együtt szórakozás, a pálya- és párválasztás
terén.

Sok mindent összevetve lett az idei, október 5-i nemzetközi peda-
gógusnap mottója a „…vezetni a válságban, újragondolni a jövőt!¨
Ami arról szól, hogy világválság idején az összekavarodó oktatási
formákhoz igazodva, a személyes kapcsolatot a távoktatással, a kép-
ernyővel helyettesítve kellene ugyanolyan eredményt elérni, mint
amikor 15-25 rászegeződő szempár tükrében látja a pedagógus,
hogy szavai megértésre találnak-e vagy sem. 

A hajdani tanítók napját felváltva, a világ több mint 200 országá-
val együtt ünnepeljük október 5-én a pedagógusok világnapját,
annak emlékére, hogy az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Műve-
lődési Szervezete (UNESCO) a Nemzetközi Munkajogi Szervezettel
(ILO) közösen 1966-ban elfogadta pedagógusok jogait tartalmazó
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Fiatal vendéglősök
Marosszentkirályon
A marosszentkirályi Miller vendéglőt
két és fél éve álmodta meg egy hely-
béli testvérpár. Talán fiatalos lendüle-
tüknek, bátorságuknak köszönhető,
hogy a vendéglátóipart keményen
érintő koronavírus-járvány nem sem-
misítette meg a viszonylag új vállalko-
zást. 
____________2.
Bocskai-díjat 
adományoztak
Szili Katalinnak
A járványhelyzet miatt a megszokott-
nál jóval szűkebb körben ünnepelte
idén az egyetem napját Marosvásár-
helyen a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem. A szombati
ünnepségen Bocskai-díjjal tüntették ki
dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbí-
zottat, a magyar Országgyűlés volt el-
nökét, köszönetképpen azért a
támogatásért, amit az egyetem épí-
tése, fejlesztése során nyújtott az er-
délyi közösségnek. 
____________6.
Kákonyi Csilla 
kettős tükörben
Könyvbemutató és tárlatnyitó nyújt át-
fogó képet a marosvásárhelyi festő-
művész életművéről. A kettős
eseményre október 8-án, csütörtökön
17 órakor kerül sor a Bernády Házban.
____________7.

Fotó: Nagy Tibor
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Közösségi központ több rendeltetéssel Marosvásárhelyen
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A marosszentkirályi Miller vendéglőt két és fél
éve álmodta meg egy helybéli testvérpár. Talán
fiatalos lendületüknek, bátorságuknak köszön-
hető, hogy a vendéglátóipart keményen érintő
koronavírus-járvány nem semmisítette meg a vi-
szonylag új vállalkozást. Ottjártunkkor 
Molnár Zselyke társtulajdonossal beszélgettünk. 

– Honnan a vendéglőnyitás ötlete?
– A környékünkön sokan hangoztatták, hogy jó lenne

egy kis magyar hely, ahol napi menüt is felszolgálnak, il-
letve kisebb rendezvények is szervezhetők. Egy nyertes
uniós pályázat és a saját megtakarításaink elégségesnek bi-
zonyultak az induláshoz. Kezdetben csak egy kisebb termet
szerettünk volna, de aztán láttuk, hogy van anyagi keret
egy nagyobb helyiségre is, így alakítottuk ki a földszinti
rész fölötti, 120 férőhelyes rendezvénytermünket, ahol szü-
letésnapok, konferenciák és kisebb esküvők is tarthatók. A
testvéremnek van egy zenekara, így élőzenével is kedves-
kedhettünk a vendégeinknek. A járvány előtti időszakban
táncházat, illetve olyan jótékonysági estet is szerveztünk,
amelyre meghívtuk a környékbeli táncegyesületeket.

– A rendelést ki is szállítják. Mikor bővült a kínálat az
úgynevezett catering szolgáltatással?

– A tavaly kicsinek bizonyult a fenti termünk egy lako-
dalom számára, a helyi művelődési házat bérelte ki az ifjú
pár. Akkor ajánlottuk fel először, hogy kivisszük a hely-
színre az ünnepi ételt, italt. A napi menüt viszont már ko-
rábban is kiszállítottuk. Főleg a községben, illetve a
környező településeken munkálatokat végző cégek vették,
veszik igénybe ezt a szolgáltatást az alkalmazottaik szá-
mára, de a helyi polgármesteri hivatalnak is gyakran szál-
lítunk ki rendelést. Több személyre szóló igény esetén
nagyobb távolságra is kivisszük a menüt.

– Gondolom, ez a szolgáltatás jelentette a biztos bevételt,
miután a szükségállapot kihirdetésekor a vendéglők bezár-
tak.

– Természetesen jól jött a catering, a legtöbb rendelésünk
azonban rendezvényekre szólt, amelyeket szintén betiltot-
tak. Sok panaszra mégsem volt okunk, a karantén idején
ugyanis az esküvők és egyéb ünnepi alkalmak elmaradása
mellett sem ért túl nagy veszteség. Mi több, kicsit fel is
szusszantunk. Három élelmiszerboltunk van – kettő Ma-
rosszentkirályon, egy Mezőbergenyében –, így ebben az
időszakban sem unatkoztunk, és bevételünk is volt, még ha
kevesebb is, mint a járvány előtt. A későbbi bizonytalan-
ságban aztán, amikor nem lehetett tudni, hogy kinyithat-
nak-e hamarosan a vendéglátóegységek vagy sem, igazi
kalamajka alakult ki nálunk is, a kliensek ugyanis szerettek
volna a lefújt rendezvényeknek új időpontot találni. Június
elseje hozott igazán megkönnyebbülést, amikor végre ki-
nyithattak a teraszok – azt nem említettem, hogy nekünk
is van egy kis szabadtéri részünk –, és mindenki megtart-
hatta a saját szűk körű buliját.
Kellemes csalódás a karantén idején 

– Beszéljünk kicsit a vendéglő profiljáról. 
– Kezdetben tévúton jártunk, a kínálatunkkal egy szo-

katlanabb vonalat próbáltunk képviselni, viszonylag magas
árakkal. De hamar rájöttünk, hogy ez így nem lesz kifize-
tődő, és át is álltunk az egyszerűbb, hagyományos, házias
ízekre és a fogyasztóbarát árakra. Egy igazi családi vállal-
kozássá változtattuk a vendéglőt, és a mai napig mindent
magunk végzünk, az ételek kiszállítását is beleértve. Arra
számítottunk, hogy a karantén idején a házhoz szállításra
sem lesz igazán kereslet, de kellemesen csalódtunk. Abban,
hogy a legnehezebb időkben is bőven voltak megrendelé-
seink, az internetes reklám is hasznunkra vált, illetve a
,,szájról szájra reklám” is segített.

– Milyen jövőbeli terveik vannak?
– Ha a járványhelyzet véget ér, szeretnénk kialakítani

egy kerthelyiséget is a vendégeinknek. Ugyanakkor a kí-
nálatot is színesítenénk, anélkül hogy a fő jellegzetessé-
günknek számító otthonos ízekről lemondanánk, és ,,az
egyszerű a nagyszerű” bölcsességéről megfeledkeznénk.

Lehet önfenntartó egy művészeti projekt? 
– válaszok az Erdély TV-ben

IDŐJÁRÁS
Borús, esős idő
Hőmérséklet:
max.200C
min.150C

Ma BRÚNÓ és RENÁTA, 
holnap AMÁLIA napja.
AMÁLIA: a germán Amal- kez-
detű nevekből származik, a név-
képző egy gót királyi családra
utal, valamint megtalálható
benne a védelem névelem is.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. október 5.

1 EUR 4,8695
1 USD 4,1414

100 HUF 1,3598
1 g ARANY 253,1042

XXIX. közgazdász-vándorgyűlés 
Október 10-én, szombaton délelőtt 9 órától 29. alkalommal
tartják meg a Romániai Közgazdász Társaság vándorgyű-
lését. A Válság – ellenség vagy lehetőség? című rendez-
vény az interneten zajlik. A szervezet Facebook-oldalán élő
közvetítésben követhető több ismert vállalkozó és szakem-
ber előadása. A vándorgyűlés célja lehetőséget nyújtani a
szakmai fejlődésre, a kapcsolatépítésre, új tapasztalatok
szerzésére. A meghívott előadók olyan kialakult helyze-
tekre szeretnének rávilágítani, amelyek a járvány követ-
keztében mind a közoktatást, mind a gazdaságot
látványosan befolyásolták, és új megoldásokra, kihívásokra
késztették az érintetteket. A rendezvény a https://www.fa-
cebook.com/rmkt.ro linken érhető el.

Mérnöki konferencia 
az interneten 

A marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem Mérnöki és Információtechnológiai
Kara szervezésében a virtuális térben zajlik a 14. Interdisz-
ciplinaritás a mérnöki tudományokban – Inter Eng 2020
nevű nemzetközi konferencia. A rendezvény október 8-án,
csütörtökön délelőtt 10 órakor kezdődik. Az ülésszakon ma-
gyarországi, kanadai és egyiptomi előadók is részt vesz-
nek. A bemutatott dolgozatokat a Svájcban kiadott
Proceedings nevű lapban adják közre. 

Kamarazeneest a Kultúrpalotban 
A Constantin Silvestri emlékére 30. alkalommal szervezett
zenefesztivál október 8-án, csütörtökön 18 órakor a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia vonószenekarának kamara-
zeneestjével folytatódik a Kultúrpalota nagytermében.
Koncertmester: Roxana Oprea. Műsoron: Bartók-, Skalkot-
tas-, Sibelius- és Toldra-művek. 

Kézműves- és borvásár 
a Shopping Cityben 

Október 8–11. között a marosvásárhelyi Shopping Cityben
kézműves termékek és borok vásárára várják a látogatókat.
Csütörtöktől vasárnapig naponta 10 és 22 óra között helyi
kézművesek egyedi alkotásaiból válogathatnak, bor- és
sajtféléket kóstolhatnak, illetve a csempefestmények mű-
helyébe is benézhetnek az érdeklődők. A vásár kínálatában
csokoládék, ékszerek, természetes alapanyagokból készült
kozmetikumok, bőrövek és -táskák, illetve dísztárgyak is
szerepelnek. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

6.,kedd
A Nap kel 

7 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 52 perckor. 
Az év 280. napja, 
hátravan 86 nap.

Megyei hírek

A kedden (ma) este 8 órától kezdődő Kultúrcsepp mű-
sorban arra keresik a választ, hogy hogyan tudnak létezni,
megmaradni a független társulatok, kísérleti színházak,
művészi projektek. Feltevődik az a kérdés is, hogy me-
lyek lehetnek a biztos pontok szakmai, illetve anyagi ér-

telemben, de utánajárnak annak is, hogy milyen kételyek-
kel küszködnek és milyen sikereket élnek meg a művé-
szek. 

Kövessék a műsort az Erdélyi Magyar Televízió képer-
nyőjén Kányádi Orsolyával!

Fotó: Nagy Tibor
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Fiatal vendéglősök Marosszentkirályon 
Magyaros ízek, családias hangulat

Mesejátékok az Arielben 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház-
ban október 7-én, szerdán 18 órakor a Vándor
Miska, 9-én, pénteken ugyanebben az időpontban a
Hoppláda című mesejátékot tekinthetik meg a gyer-
mekek és felnőtt kísérőik. Október 11-én, vasárnap

délelőtt 11 órakor A varázstükör van műsoron. Az
előadásokat a színház nagytermében, jól kiszellőz-
tetett, előírásszerűen fertőtlenített és a megfelelő tá-
volságtartást lehetővé tevő környezetben játsszák
az Ariel bábművészei. Jegyet csak előzetes helyfog-
lalás után lehet vásárolni. Helyek naponta 9-13 
óra között a 0740-566-454-es telefonszámon foglal-
hatók. 

RENDEZVÉNYEK



1591 új koronavírusos megbetegedést igazoltak 
A legutóbbi tájékoztatás óta 1591
új koronavírusos megbetegedést
igazoltak Romániában – közölte
hétfőn a stratégiai kommuniká-
ciós törzs (GCS). A GCS szerint
olyan személyekről van szó, akik-
nek korábban nem volt pozitív
teszteredményük. 

Az új esetekkel 137.491-re nőtt a fer-
tőzöttek száma. A járvány kezdete óta
összesen 108.526 személyt nyilvánítot-
tak gyógyultnak. Ez idáig 2.516.746 ko-
ronavírusteszt eredményét dolgozták fel
Romániában. Ezek közül 6537-et az el-
múlt 24 órában végeztek el, 4454-et az
esetmeghatározás és az orvosi protokoll
alapján, 2083-at pedig kérésre. Jelenleg
8001 személyt kezelnek kórházban
COVID–19-cel, 592 személy szorul in-

tenzív terápiás kezelésre. Románia terü-
letén 11.283 igazoltan koronavírus-fer-
tőzött személy van otthoni, 7629 pedig
intézményi elkülönítésben.  Ugyanakkor
23.014 személy van házi, 28 pedig intéz-
ményes karanténban. (Agerpres)
Maros megyében 33 új fertőzött van 

Október 5-éig, hétfőig Maros megyé-
ben összesen 2041 koronavírus-fertőzöt-
tet azonosítottak. A hétfő déli adatok
szerint 24 óra alatt 33 új esettel nőtt a
fertőzöttek száma, az érintetteknek ko-
rábban nem volt pozitív koronavírus-
tesztjük. Az elmúlt két hétben
megyénkben 376 új fertőzöttet vettek
nyilvántartásba, közülük 165-öt a me-
gyeszékhelyen. A lista második helyén
18 fertőzöttel Marosszentkirály, a har-
madik helyen 15 fertőzöttel Segesvár ta-

lálható. Marosszentgyörgyön 14, Radnó-
ton 12, Szászrégenben, illetve Fehéregy-
házán 9-9 koronavírus-fertőzöttet
azonosítottak. Az új betegek mellett me-
gyeszinten három személynél már ko-
rábban kimutatták a fertőzést, és a
megismételt teszt is pozitív lett. 

A Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság adatai szerint hétfőn 138
Covid–19-fertőzöttet kezeltek a megye
kórházaiban. Eddig 758 gyógyultat en-
gedtek haza a kórházakból, 522 tünet-
mentes fertőzött tíz nap múlva, további
159 kérésre térhetett haza. A hétfői ada-
tok szerint 44 személy koronavírus-fer-
tőzés gyanújával van beutalva. A megye
kórházaiban hétfőig 128 fertőzött hunyt
el – olvasható a Maros megyei prefek-
túra közleményében. 

150 pontból álló határozatot. Sajnos ennek főbb pontjai
azóta sem valósultak meg maradéktalanul mindenütt,
ezért érdemes emlékeztetni, hogy a határozat a pedagó-
gusok megbecsülésének szükségességét hangsúlyozza,
ingyenes továbbképzésüket és ugyanakkora jövedelmet,
mint a velük egyenértékű képesítésben részesült szak-
emberek. (?)

Az új koronavírus-járvány közepette meg kell szokni
a bizonytalanságot, azt, hogy az iskolában folyó okta-
tásról egyik napról a másikra át kell térni a távokta-
tásra, gondoskodni arról, hogy az új ismeretek a
rászorulókhoz is eljussanak. Nem könnyű, hogy a kép-
ernyő előtt hamar elfáradó kis- és nagyobb diák érdek-
lődését fenntartsák, s a begyakorlás feladatát se
hárítsák át a délután is ugyanott rostokoló tanulóra, aki
gyakran a szülők felügyelete mellett sem boldogul. Bok-
ros tananyaggal, európai uniós mintára átírt tantervek-
kel és tankönyvekkel egyik fél számára sem könnyű a
feladat. Mégis vannak olyan pedagógusok, akik az új
helyzethez kidolgozott új megközelítéssel megtalálják a
diákok eszéhez és szívéhez vezető utat, és példát mutat-
nak, hogy a világjárvány okozta kihívások ellenére is
lehet eredményesen dolgozni.

A pedagógusnak tiszteletére a Párizsban tegnap (hét-
főn) kezdődött egyhetes ünnepségen osztották ki a
300.000 dolláros UNESCO–Hamdan-díjat három olyan
pedagógusnak, akik a három legjobb projektet dolgoz-
ták ki a tanárok teljesítményének és eredményességének
növelésére. Világviszonylatban gondolkodva nem lehe-
tett könnyű a zsűri dolga. 

Növelnék 
a tanügyi állások számát

Határozatot kezdeményez a héten Monica Anisie ok-
tatási miniszter a tanügyi állások számának növelé-
séről. A tárcavezető hétfőn azt mondta, a tervek
szerint összesen 750 személlyel bővítenék a kisegítő
tanszemélyzetet és a nem oktatói besorolású sze-
mélyzetet. Már volt egy hasonló kezdeményezésük,
melynek révén 500-zal növelték az állások számát,
ezen a héten pedig újabb 750-nel fogják – fogalma-
zott Monica Anisie. (Agerpres) 

Fizetnek a gazdáknak
Október 16-án megkezdik a területalapú támogatás
előlegének folyósítását – tájékoztatott hétfőn a Me-
zőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA). A támogatás összege 1,94 milliárd euró. Az
előleg a támogatási összeg 70%-át teszi ki. A kor-
mány október elsejei ülésén megszabta a 2020-as
évre járó egységes területalapú mezőgazdasági tá-
mogatás hektáronkénti összegét, az átcsoportosítás-
sal nyújtható (redisztributív) támogatás összegét, a
klíma- és környezetkímélő gazdálkodási (zöldítési)
támogatás összegét, a fiatal gazdáknak nyújtott tá-
mogatás összegét, és az állattenyésztési ágazatban
a juh- és kecsketenyésztőknek járó csatolt támoga-
tási rendszer felső határértékét. A határozat értelmé-
ben a mezőgazdasági termelők az egységes
területalapú támogatási rendszer keretében 98,7381
eurót kapnak hektáronként. Szintén jóváhagyták a re-
disztributív támogatások összegét: 5 euró/hektár
azok számára, akik 1–5 hektáros területen gazdál-
kodnak, 48,1053 euró/hektár az 5 és legfeljebb 30
hektár közötti területen gazdálkodók számára. A zöl-
dítésre vonatkozó támogatást 57,8245 euróban, a fi-
atal gazdálkodók esetében pedig 36,6119 euróban
állapították meg hektáronként. (Agerpres) 

Karanténban marad a kormányfő
Negatív Ludovic Orban miniszterelnök koronavírus-
tesztje. Orban csütörtökig még karanténban marad –
közölte a kormány. A miniszterelnök koronavírus-
tesztjét elővigyázatossági intézkedésként, kérésre
végezték el, anélkül hogy állapota illeszkedett volna
valamely orvosi esetmeghatározásba. A kormány tá-
jékoztatása szerint óvintézkedésből csütörtökig, ok-
tóber 8-áig karanténban marad a kormányfő.
Feladatait ez idő alatt is ellátja, de nem érintkezik
más emberekkel. Csütörtökön újabb tesztelésnek veti
alá magát, ekkor telik le ugyanis a tíznapos időszak
attól számítva, hogy Orban egy olyan személlyel volt
egy légtérben egy televízióstúdióban, akiről egy
napja kiderült, hogy koronavírusos. (Agerpres) 

Lemondott az Országos 
Távközlési Hatóság vezetője

A parlament két házbizottsága tudomásul vette hét-
főn Sorin Grindeanu lemondását az Országos Táv-
közlési Hatóság (ANCOM) éléről. Ugyanakkor
tudomásul vették Şerban Iliescu, az ANCOM jogal-
kotó tanácsa elnökének, valamint Sorin Gheorghe
Popescunak a lemondását is. Utóbbi a jogszabályok
hivatalos nyilvántartásával és dokumentációjával fog-
lalkozó osztály elnöki tisztségét töltötte be a jogalkotó
tanácsban. A három tisztségre péntekig, október 9-
éig lehet benyújtani a pályázatokat. (Agerpres)
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Újragondolni a jövőt 

Felügyeletet hozott létre Ferenc pápa a Szentszék
és Vatikánvárosi Állam bizalmas gazdasági és pénz-
ügyi tevékenységének ellenőrzésére és az azokkal
kapcsolatos információk védelmére – közölte a Va-
tikán hétfőn.

A pápa a bizottság elnökének Kevin Farell bíborost nevezte
ki, aki a Világiak, a Család és az Élet kongregáció prefektusa
is egyben, valamint bíboros kamarás (kamerlengo), akinek fel-
adata a Szentszék vagyonának kezelése, elsősorban abban az
időszakban, amikor a pápai hivatal betöltetlen.

Az új bizottság titkára Filippo Iannone érsek lett. Az ötfős
bizottság tagjai között van még Fernando Vérgez Alzaga, a
vatikánvárosi Kormányzóság főtitkára, Nunzio Galantino, az
Apostoli Szék Vagyonkezelőségének (Apsa) elnöke és Juan
Antonio Guerrero Alves, a Gazdasági Titkárság vezetője.

A bizottság megalakítását az idén júniusban hatályba lépett
vatikáni gazdasági szabályzat írta elő, olyan felügyelő szervet
szorgalmazva, amely ellenőrzi a Szentszék gazdasági-pénz-

ügyi tevékenységét, mindenekelőtt a pápai állammal kötött
szerződéseket. A bizottság feladatának számít annak megha-
tározása is, hogy mely tranzakciók számítanak bizalmas, vé-
dett információnak.

A szentszéki államtitkárság, a Vatikánváros Kormányzósága
és más hivatalok által kötött nemzetközi szerződésekről, va-
lamint beszerzésekről, finanszírozásokról, banki átutalásokról
van szó.

A felügyelet létrehozása Angelo Becciu bíboros szeptember
24-én bejelentett lemondását követi. A volt bíborossal szem-
ben a vatikáni és az olasz ügyészség is vizsgálatot indított
több, a szentszéki államtitkárság nevében folytatott nemzet-
közi ingatlanvásárlási ügylet miatt, amelyek az olasz sajtó szá-
mításai szerint legalább félmilliárd eurós hiányt okoztak a
pápai állam kasszáinak. A vatikáni hivatalokat képviselő volt
bíboros és üzleti társainak tranzakciói – mint utólag kiderült
– éveken át ellenőrzés nélkül zajlottak, és az utóbbi hetekben
széles sajtónyilvánosságot kaptak. (MTI)

Bizottság felügyeli 
a Vatikán bizalmas pénzügyeit

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár hétfőn Ankarában
azonnali tűzszünetre szólította fel az azeri és az ör-
mény erőket, amelyek immár több mint egy hete
harcolnak a többségében örmények lakta, hivatalo-
san azonban Azerbajdzsánhoz tartozó, de attól egy-
oldalúan elszakadt terület, Hegyi-Karabah miatt.

Stoltenberg a Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszterrel
tartott közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta: „rendkívül fon-
tos, hogy minden félnek nagyon világos üzenetet közvetítsünk
arról, hogy azonnal be kell szüntetniük be a harcot, és hogy
támogatnunk kell minden erőfeszítést annak érdekében, hogy
békés, tárgyalás alapú megoldást találjunk”.

A NATO-főtitkár leszögezte: az azeri–örmény konfliktus-
nak nincs katonai megoldása.

A NATO-t mélyen aggasztja az ellenségeskedés eszkaláci-
ója – közölte Stoltenberg, majd aláhúzta: azt várja Ankarától,
Baku legfőbb szövetségesétől, hogy felhasználja befolyását a
feszültség csillapítására.

Cavusoglu a sajtótájékoztatón azt sürgette, hogy a nemzet-

közi közösség és a NATO szólítsa fel Örményországot: miha-
marabb vonuljon ki Azerbajdzsán területéről. Más lehetséges
megoldása nincs ennek a problémának – hangoztatta.

A török diplomácia vezetője egyúttal úgy vélte, hogy „lé-
nyegében háborús bűn az, hogy Örményország közvetlenül
civileket is célba vesz”.

Az azeri és az örmény erők között szeptember 27-én rob-
bantak ki a harcok Hegyi-Karabah miatt. Mindkét országban
rendkívüli állapotot hirdettek, és mozgósítást rendeltek el. A
harcok örmény források szerint eddig több mint 200 halálos
áldozatot és sebesültet hagytak maguk után, az azeri fél hétfő
reggel 24 civil halálos áldozatról és 121 sebesültről számolt
be.

A nagyhatalmak – Oroszország, az Egyesült Államok és az
Európai Unió – egyelőre hasztalanul próbálják rávenni a
szembenállókat a harcok beszüntetésére.

Stoltenberget a nap folyamán később Ankarában még
Recep Tayyip Erdogan török elnök is fogadta az államfői pa-
lotában. (MTI)

A NATO-főtitkár azonnali tűzszünetre szólította fel 
az azeri és az örmény erőket

A Bálványos Intézet friss kutatása szerint a világban
szétszórtan élő erdélyi magyarok többsége jobb kö-
rülmények között él, mint Romániában élt, és csak
mintegy negyedrészük nem zárja ki, hogy a közel-
jövőben hazaköltözik. A kutatás eredményeit a Kró-
nika napilap ismertette hétfői számában.

A júniusban elindított Erdélyi magyarok a nagyvilágban
2020 című kutatás online kérdőívét közel 1800-an töltötték ki,
legtöbben Németországban, az Egyesült Királyságban és az
Amerikai Egyesült Államokban, de akadtak új-zélandi, dél-
amerikai és afrikai válaszadók is. A Bálványos Intézet hang-
súlyozta, hogy a kutatás adatai nem tekinthetők
reprezentatívnak, de mégis lehetőséget adnak megfigyelni az
erdélyi magyarok migrációs mintázatának egyes jellemzőit.

A kutatás szerint a Székelyföldről elvándorlók számára
Dánia, Svájc, Németország a legnépszerűbb migrációs célpon-
tok, Közép-Erdélyből leginkább az Egyesült Államokba, Hol-
landiába, Svédországba, a Partiumból Izraelbe, a
szórványmegyékből pedig Kanadába vándorolnak az erdélyi
magyarok.

A válaszadók túlnyomó többsége (91 százalék) úgy ítélte
meg, hogy jobban él jelenleg, mint Romániában élt, 72 szá-
zalékuk sokkal jobbnak ítélte jelenlegi életkörülményeit, mint
születési országában. A megkérdezettek átlagosan 1,9 alka-
lommal jártak Romániában az elmúlt évben és 2,7 alkalommal
Magyarországon. Az újabb célországokban tartózkodók

(Dánia, Egyesült Királyság) gyakrabban látogatnak Románi-
ába, míg a régebbi célországokban lakók inkább Magyaror-
szágot választják. A megkérdezettek leginkább annak az
országnak a híreit követik, ahol jelenleg élnek, ezt követik a
magyarországi hírek, majd a romániaiak.

A nagyvilágban szétszóródott erdélyi magyarok többsége
nem tervezi, hogy a közeljövőben Magyarországra vagy Ro-
mániába költözzék, 59 százalékuk a befogadó országban ter-
vezi a jövőt. A megkérdezettek 23 százaléka válaszolta, hogy
tervezi a Romániába való visszaköltözést, további 12 száza-
lékuk pedig Magyarországra költözne. A felmérés készítői a
megkérdezettek hat százalékát a bizonytalan visszaköltözni
vágyók körébe sorolták. Ők Romániába és Magyarországra is
költöznének az elkövetkező években.

A visszaköltözési szándékkal kapcsolatos, valamint a két
állammal szembeni viszony a kutatók szerint arra enged kö-
vetkeztetni, hogy minél hosszabb a kint töltött idő, annál in-
kább csökken a Romániába való visszaköltözés lehetősége, és
valamivel növekszik azok aránya, akik, ha elhagynák jelenlegi
lakhelyüket, Magyarországra költöznének.

A kutatás eredményei szerint a világban szétszóródott er-
délyi magyarok elsősorban a befogadó országok őshonos pol-
gáraival próbálnak barátkozni, ezt követik az erdélyi és a nem
erdélyi magyarok csoportjai, ha pedig bajba jutnak, elsősorban
a befogadó országok hatóságaira számítanak, a román és a ma-
gyar hatóságoktól nem várnak segítséget. (MTI)

Felmérés: a világban szétszórtan élő 
erdélyi magyarok többsége nem készül hazaköltözni



A Maros Megyei Klinikai Kórház sajtó-
közleményben tudatta, hogy a Rom-
gaz jelentős anyagi támogatást
nyújtott az intézménynek az egész-
ségügyi ellátás minőségének javítása
céljából. 

A 2019-es év végén a Romgaz országos
gázvállalat vezetősége az egészségügyi rend-
szer támogatása és a lakosok maximális vé-
delme érdekében 450.000
lejes anyagi támogatást
nyújtott a Maros Megyei
Klinikai Kórház újszülött-
osztályán működő újszü-
lött intenzív terápia
részlegének rehabilitáció-
jához, korszerűsítéséhez,
a részleg modern orvosi
felszereléssel való ellátá-
sához, hogy a koraszülött
és beteg újszülöttek keze-
lése a lehető legideálisabb
körülmények között tör-
ténjen. 

Az általuk adományo-
zott összeget (450.000
lej) a kórház saját forrása-
iból kiegészítette 149.000
lejjel, így az újszülöttosz-
tály intenzív terápia rész-
legét mobil radiológiai
berendezésekkel, vezeték
nélküli digitális detektor-
ral (a készülék ára
510.867 lej) és hordoz-
ható ultrahangkészülékkel
(a készülék ára 88.655
lej) látta el. 

Dr. Gîrbovan Ovidiu kórházmenedzser
köszönetét fejezte ki a ROMGAZ-nak az
orvosi szolgáltatások minőségének javítá-
sára tett hozzájárulásáért, amelynek ered-
ménye az újszülöttek halálozási és
morbiditási arányának csökkenése, vala-
mint a terápiás tevékenység biztonságának
növelése lesz.

A 2010. évi 263-as nyugdíj-
törvényt módosító idei 163-as
számú sürgősségi kormány-
rendelet értelmében szep-
tember 28-ától legtöbb hat
évre visszamenőleg társada-
lombiztosítási szerződést köt-
hetnek azok a személyek,
akik ki szeretnék egészíteni a
ledolgozott éveiket. A szerző-
dés 2021. augusztus 31-ig
köthető meg, és addig fizet-
hető ki a törvény által megha-
tározott összeg –
tájékoztatott Neagoe Eugenia,
a Maros Megyei Nyugdíjpénz-
tár igazgatója. 

A visszamenőlegesen hat évre
szóló társadalombiztosítási szerző-
dést tehát már most meg lehet
kötni. Minél hamarább megkötik,
annál jobb, mert az éveket csak
akkor számítják hozzá a ledolgo-
zott időszakhoz, amikor a hozzájá-
rulási összeget teljes egészében
befizették a nyugdíjpénztárba. Ha a
szerződést idén kötik meg, akkor
jövő augusztus 31-ig részletre is ki
lehet fizetni a visszamenőleges
hozzájárulást. 

A visszamenőleges társadalom-
biztosítási szerződést az érdekelt
személy, vagy esetenként az általa
megnevezett gyám, közjegyzői
meghatalmazással rendelkező sze-
mély a lakhely szerinti – jelen eset-

ben a Maros megyei – nyugdíjpénz-
tárral köti meg. 

A szerződés célja kiegészíteni a
korhatáros nyugdíjazáshoz szüksé-
ges munkaidőt, annak érdekében,
hogy az illető személy a teljes hoz-
zájárulási időszakkal és az ennek
megfelelő nyugdíjjal rendelkezzen.
Feltétel az, hogy a megkötendő
szerződésben feltüntetett időszak-
ban az illető személy nem lehetett
sem alkalmazotti viszonyban, sem
olyan egyéni vállalkozó, ami társa-
dalombiztosítási hozzájárulás fize-
tésére kötelezte. Egyszóval olyan
időszakra köthető meg a visszame-

nőleges társadalombiztosítási befi-
zetés, amikor az illető nem fizetett
semmilyen társadalombiztosítási
hozzájárulást sem Romániában,
sem az Európai Unió valamely or-
szágában. 

Egy másik nagyon fontos felté-
tel: a visszamenőleges társadalom-
biztosítást nyugdíjas nem kötheti
meg. 

A hat évre vagy ennek töredé-
kére szóló társadalombiztosítási
hozzájárulás összegét egyénen-
ként számolják ki. Az évi hozzá-
julás nem lehet kisebb, mint az
adott évben az országos bruttó át-
lagbérnek megfelelő hozzájárulás
értéke. 

A szerződésben szereplő utóla-
gos hozzájárulást 2021. augusztus
31-ig lehet befizetni egy összegben
vagy részletre. Abban az esetben, ha
a megállapított hozzájárulást a jel-
zett időpontig nem fizetik ki teljes
egészében, csak az az időszak kerül
a szolgálati időbe („régiségbe”),
amire kifizették az összeget. Pél-
dául, ha hat év helyett csak háromra
törlesztették a hozzájárulást, a mun-
kaéveket csak hárommal növelik. 

A kifizetés a törvény által elfoga-
dott módon történhet, beleértve a
készpénzfizetést is, amit a nyugdíj-
pénztár kasszáiban lehet megejteni
– mondta Neagoe Eugenia, a Maros
Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója. 

Amint arról korábban is hírt ad-
tunk, a megszokott, több évtized-
nyi hagyománytól eltérően, ebben
az esztendőben a koronavírus
okozta helyzet miatt megváltozik
az Alter-Native nemzetközi rövid-
filmfesztivál helyszíne és idő-
pontja. 

Az egyik legrégebbi marosvásárhelyi
kulturális szemle ezúttal nem november
első felében zajlik: október 7-én, e hét
szerdáján veszi kezdetét a 28. alkalom-
mal megszervezett filmfesztivál, amely-
nek a koronavírus-járvány miatt idén
rendhagyó módon nem a Kultúrpalota,
hanem a marosvásárhelyi nyári színház
ad otthont. 

Ebben az évben is sok jó rövidfilmből
álló, hétórás versenyprogram, számos
román és magyar játékfilm várja a mozgó-
képek kedvelőit, de koncertek, kiállítás és
felolvasószínházi előadás is szerepel a
szemle programjában, amely megtalálható
az alternativeiff.ro weboldalon és a feszti-
vál Facebook-oldalán – áll a szervezők
közleményében, akiktől azt is megtudtuk,
hogy az idén sajnálatos módon nem lesz-
nek külföldi vendégek, és a zsűri is online
értékel. 

Idén a fesztivál minden napjára érvé-
nyes bérlet sem vásárolható, csak napi
jegy, ennek ára 15 lej. Jegyvásárlásra le-
hetőség van online (www.biletmaster.ro),

a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház jegy-
pénztáránál (hétfőtől péntekig 12 és 18 óra
között), illetve a helyszínen, a program
kezdése előtt egy órával (szerdától pénte-
kig csak 15 és 16 óra között, szombattól
vasárnapig csak 11 és 12 óra között).

A koronavírus-járvány nemcsak a fesz-
tivál helyszínét változtatta meg, hanem
néhány óvintézkedés betartását is kötele-
zővé teszi a látogatók számára: minden
résztvevőnek kötelező a szájat és az orrot
eltakaró védőmaszk viselése a rendezvény
teljes időtartama alatt; a belépés a jegyek
elektronikus leolvasása és érintésmentes
testhőmérséklet-mérés után történik; azok,
akiknek a testhőmérséklete meghaladja a
37,3 Celsius-fokot, illetve akik légúti
megbetegedés tüneteit mutatják (köhögés,
tüsszentés, orrfolyás), nem léphetnek be a
rendezvény területére; a rendezvény teljes
időtartama alatt kötelező az 1,5 méteres tá-
volság tartása, valamint a ki- és bejárási
rend betartása az irányjelzéseknek megfe-
lelően; a hűvösebb időre való tekintettel a
nézők vihetnek magukkal saját plédet, ta-
karót; a ki-be járkálás minimálisra csök-
kentése érdekében a szervezők javasolják,
hogy vigyenek maguknak enni- és inniva-
lót, a helyszínen nincs lehetőség élelmi-
szer vagy italok vásárlására.

A 28. Alter-Native nemzetközi rövid-
filmfesztiválra a későbbiekben visszaté-
rünk. (Knb.)
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Más helyszínen a filmfesztivál 
Szerdán kezdődik a 28. Alter-Native

Új lehetőség a munkaévek kiegészítésére

Neagoe Eugenia Fotó: Nagy Tibor (archív)

450.000 lejes támogatás 
a megyei kórháznak

Mobil radiológiai berendezés

Mezey Sarolta



(coworking places), fiatal orvosok
és művészek számára szolgálati la-
kások, valamint a tudományok háza
és művelődési központ is helyet kap
benne, hangulatos kávézók, bisztró
fogadja a betérőket. Az alapítvány
40 évre vette bérbe az egyháztól a
félkész állapotban levő épületet,
amit 12,7 millió lejes befektetéssel
alakítottak át és fejeznek be. 

A helyzetnek megfelelő védőfel-
szereléssel dr. Vass Levente vezeté-
sével jártuk be október elsején az
épületet, amely kívülről korántsem
sejteti, hogy mekkora terek, termek
találhatók benne, hogy mennyi ren-
deltetést fog ellátni, és milyen kel-
lemes és látványos helyszínek,
teraszok, előterek teszik lehetővé,
hogy majdani lakói és partnereik,
vendégeik üzleti tárgyalásokat,
megbeszéléseket, baráti beszélgeté-
seket folytathassanak. 

A Bolyai tér felőli főbejáraton át
a fogadóiroda, a közös munkára is
alkalmas belső tér várja majd az ér-
kezőket. Jobb oldalon az unitáriu-
sok (1864-ben lakóházból
átalakított) szép neogótikus abla-
kokkal ellátott, 1929–30-ig szolgáló
első marosvásárhelyi templomának
a helyiségébe egy látványkávézót
rendeznek be. A több érintőképer-
nyős készülék lehetővé teszi, hogy
a látogatók betekintést nyerjenek
városunk, megyénk történetébe,
megtekinthessék a főbb műemléke-

ket, turisztikai látványosságokat. A
kávézóban, amely üvegfallal néz a
Borsos Tamás utcára, kisebb kiállí-
tásokat és könyvbemutatókat is
lehet majd tartani. 

A civil és a gazdasági szféra mű-
ködésének támogatására a bejárat
szintjére tervezett inkubátorházban
15 irodát, két tárgyalótermet alakí-
tottak ki, ezekben az irodákban civil
szervezetek kapnak helyet. Ugyan-
itt lesz a coworking közösségi tér,
ahol kellemes környezetben, egya-
zon térben egymástól függetlenül
lehet dolgozni. Ezt az épületrészt a
Borsos Tamás utcáról is meg lehet
közelíteni.

Másik irányban tágas, 50-100 fé-
rőhelyes konferenciaterem készül
kazettás látványmennyezettel. A
központban kialakított előadóter-
mek között a teljes digitális és kom-
munikációs kép- és
hangösszeköttetés lehetőségét biz-
tosítják. A rezidens orvosok például
külföldön tartott előadásokat, gya-
korlati bemutatókat is megtekint-
hetnek, rákapcsolódva egy-egy
tudományos rendezvényre. 

A félalagsorban levő, meglepően
tágas termek korszerűen felszerelve
iskolán kívüli interaktív tanulmányi
tevékenységeknek, fizikai-kémiai
bemutatóknak adnak majd helyet,
továbbá képzőművészeti műhely-
munkák, kiállítások, előadások
szervezésére, ének- és tánccsopor-
tok próbatermének is használhatók.

Azon a szinten található az épület-
gépészeti központ is.

A továbbiakban betekintést nyer-
hettünk a szolgálati lakásokba,
amelyek az épület két szintjén sora-
koznak. Rezidens orvosok és művé-
szek igényelhetik pályázati úton a
13 szolgálati és két stúdiólakást,

egy lakrészt a mindenkori unitárius
segédlelkésznek tartanak fenn. Az
amerikai konyhás nappalival, háló-
és fürdőszobával és helyenként ru-
határral is rendelkező lakásokat a
Borsos Tamás utca felől lehet meg-
közelíteni lépcsőn és felvonón
egyaránt. A felső szint folyosója egy
nagyobb teraszra nyílik, onnan a
szép kilátás mellett az épület mö-
götti parkolók látszanak.

A legfelsőbb szinten a lakásokon
kívül két kisebb iroda, a középső
szint üvegtetője fölé nyíló terasz és
az előtér mellett egy újabb nagy
konferenciaterem nyílik, amely,
ahogy említettük, digitális összeköt-
tetésben lesz a többi, korszerűen
felszerelt előadóteremmel. A felső
szinten már jól haladtak a munká-
val, és így ott végződik az épület
bemutatása is.

Amint elhangzott, a terveket a
Multinvest készítette, a fővállal-
kozó az Ördög Zsolt vezette Indoor
építőipari cég, amely tíz marosvá-
sárhelyi alvállalkozó cégnek bizto-
sított munkát – emelte ki
elégedetten dr. Vass Levente. Kö-
szöntötte a partnerséget vállaló uni-
tárius lelkészeket és egyházat. 

Visszatekintőjében beszámolt
arról, hogy a jó tíz évvel ezelőtt
kezdődött építkezés során az unitá-
rius egyház profi vállalkozóval egy
szerkezetében jól megvalósított
négycsillagos szállodát képzelt el,

de a gazdasági válság miatt a vállal-
kozó nem tudta folytatni az építke-
zést, az unitárius egyház pedig
ragaszkodott ahhoz, hogy a területet
és a majdani épületet nem kívánja
áruba bocsátani. A Studium-Pros-
pero Alapítvány többéves munkája
nyomán jó megoldást talált, miután
saját erőből megvásárolt egy telket
az épület mögött, majd az építkezés
folytatására sikerült pályázatot
nyernie. Időközben a negyvenéves
bérleti díj árából az unitárius egy-
ház kiváltotta a vállalkozótól a kö-
telezettség elmaradását, és így az
épület tulajdonosává vált. Az alapít-
vány az épület rendeltetésének a
megváltoztatására és befejezésére
kért és kapott engedélyt, átalakítá-
sára, működésbe helyezésére, vala-
mint a bérleti díjra pályázati úton
nyerte el a szükséges összeget. 

Dr. Vass Levente köszönetet
mondott a fő támogatóknak, az épí-
tőknek, valamint munkatársainak –
Székely Loránd, Lengyel Noémi,
Boda Gergely, Mihály Orsolya, Ko-
vács Réka és Kali István –, akik a
segítségére voltak és vannak a vál-
lalt cél megvalósításában.

A Studium Hub nevet viselő köz-
pont két lépcsőházzal és felvonóval
rendelkező, automatikus védelmi
rendszerrel ellátott okosépület lesz,
ahol veszélyben a kijáratok a lakók
és az épületben tartózkodók bizton-
ságát szolgálják. 
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Befejezik az építkezést

(Folytatás az 1. oldalról)

Minden választást, mind az önkormányzatit, mind a
parlamentit, megelőzi a kampány. Minden jelölt és min-
den párt meg akarja győzni az embereket, hogy ő a legi-
deálisabb arra a pozícióra. És ezzel nincs is semmi baj,
hiszen valamilyen úton kommunikálnia kell a politikus-
nak a polgárokkal – legyen akár online felület vagy ha-
gyományos média –, és el kell juttatnia az üzenetét
hozzájuk. Akkor van baj, amikor egy jelölt vagy párt be-
folyást gyakorol bizonyos intézményekre, és így próbálja
megszerezni a hatalmat vagy éppenséggel megtartani azt.

A választások után egy érdekes történetet hallottam
arról, hogy egy polgárt meg akartak fosztani az állampol-
gári jogától, vagyis attól, hogy szavazzon: nem akarták
megadni neki az ideiglenes lakcímet, annak ellenére, hogy
az illető személy Marosvásárhelyen él és dolgozik. A kö-
vetkező esetet egy ismerősöm mesélte el. 

Négy személyre szerették volna kiváltani az ideiglenes
lakcímet, viszont azt a választ kapták, hogy csak abban
az esetben lehet négy személyre, ha 30 napig elveszik a
személyazonossági igazolványukat. Ez alatt a 30 nap alatt
pedig bármikor mehetnek ellenőrzésre a lakáshoz, hogy
valóban ott tartózkodnak-e. Természetesen nem vállalták,
hogy 30 napig otthagyják a személyazonossági igazolvá-
nyukat. Amikor megkérdezték, hogy mi történne abban
az esetben, hogyha kevesebb személyről lenne szó, azt a
választ kapták, hogy két személy megkaphatja a tartóz-
kodási engedélyt. Érthető módon megfogalmazódott ben-
nük a kérdés, hogy két személy miért kaphatja meg, és

négy miért nem, hiszen a lakás megbírja mind a négy sze-
mélyt, sőt mindenkinek jut egy külön szoba is. Mivel bé-
relt lakásról van szó, a négy bérlőt elkísérte a lakás
tulajdonosa is. Számára is furcsa volt a helyzet, főleg
annak tekintetében, hogy tavaly nem volt gond az igény-
lésnél. A szituációban az a legérdekesebb, hogy az önkor-
mányzati választások előtt másfél nappal történt,
pénteken, szeptember 25-én.

A végkifejlet az lett, hogy megcsináltatták a tartózko-
dási engedélyt két személyre, és aztán a későbbiekben kö-
vetkezik a másik két személy is. Az első két személy már
szombaton megkapta az üzenetet, hogy mehet a személy-
azonossági igazolvány után, és vasárnap ki is vette. 

A tartózkodási engedély azért volt különösen fontos az
egyik személynek, mert az egészségügyben dolgozik. Az
egészségügyi alkalmazottaknak pedig egyrészt fontos,
hogy törvényesen legyenek bejelentve Marosvásárhelyen,
másrészt pedig, a különböző egészségügyi szakmai szer-
vezetekhez is szükséges a Maros megyei tartózkodási en-
gedély vagy a megyébe szóló személyazonossági
igazolvány. Amennyiben más megyébe szól a tartózkodás,
akkor az illető kötelező módon oda kell legyen bejelent-
kezve, tehát nem dolgozhatna Maros megyében.

Nem kizárt, hogy így akarták meggátolni, hogy elmen-
jenek szavazni. Miután a rendőrségi események lezajlot-
tak, már biztos voltam abban, hogy ennek a városnak és
a rendszernek változásra van szüksége. Mindenképpen el-
mentem volna szavazni, de ez csak még jobban megerő-
sített abban, mennyire fontos élnünk állampolgári
jogainkkal. 

Egy érdekes történet a választás előttről Mörfinek, tisztelettel

Nagy érdeklődéssel olvastam naplójának huszadik részét
(Nú., szeptember 15.). (Lehetett volna rövidebb is.) Érthető, hi-
szen mindnyájunkat érdekel, hogyan látják mások (nálunk oko-
sabbak) zűrzavaros digitális univerzumunk problémáit.
Szerintem a lényeget a következő mondat fejezi ki: „A fejlődést
nem lehet megállítani.” Nem lehetett százezer évvel ezelőtt (hála
istennek!), nem lehetett tavaly, és reméljük, nem lehet majd hol-
nap sem. Minden találmányt, újdonságot lehet rossz, sőt gonosz
célokra is felhasználni? Nem pont ide talál – de mutatis mutan-
dis – „az információszmog miatt nem siránkozni kell, hanem
meg kell tanulni védekezni.” Ami pedig a mai digitális nemze-
déket illeti, természetes, hogy másak, mint amilyenek mi vol-
tunk. Ahogy Mark Prensky írja: „A mai diákok nem azok,
akiknek a jelenlegi oktatási rendszert tervezték.” Másként szo-
cializálódnak, más körülmények között nőnek fel, élnek. A szü-
lőknek, pedagógusoknak – a túlzásokat lenyesegetve –
alkalmazkodniuk kell az új körülményekhez. Végezetül idézem
Tari Annamáriától, amit egy interjúban mondott: „A hitelesség
és a megtartó érzelmek (szeretet, tisztelet, figyelmesség) azok a
tényezők, amik a legfontosabbak még ma is. Az idősebbeknek
meg kell érteniük, hogy a fiatalabbak már egy gyors sebességű
világban pörögnek, a fiataloknak meg azt, hogy ettől még van-
nak olyan dolgok, amiket érdemes meghallgatni.”

Nagy-Bodó Szilárd Fülöp Géza

Fotó: Nagy Tibor



A járványhelyzet miatt a meg-
szokottnál jóval szűkebb kör-
ben ünnepelte idén az
egyetem napját Marosvásár-
helyen a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem. A
szombati ünnepségen Bocs-
kai-díjjal tüntették ki dr. Szili
Katalin miniszterelnöki meg-
bízottat, a magyar Ország-
gyűlés volt elnökét,
köszönetképpen azért a tá-
mogatásért, amit az egyetem
építése, fejlesztése során
nyújtott az erdélyi közösség-
nek. 

A kényelem helyett a munkás 
építkezést választották

Dr. Dávid László, az immár két
évtizedes múltat maga mögött tudó
Sapientia EMTE rektora az építke-
zés folyamatát elevenítette fel, kie-
melve azokat a professzorokat, akik
lemondtak a professzori lét kényel-
méről azért, hogy részt vállaljanak
a nehézkes, akadályokkal teli egye-
temépítésben. 

– Tették-e már fel azt a kérdést,
hogy miért Sapientia? Vajon azért,
mert annyi kiváló tanár választotta
ezt az egyetemet, mert Tonk Sán-
dor, néhai alapító rektorunk is azt
mondta: élhetném a professzorok
kényelmes életét, mégis teszem azt,
amit a lelkiismeretem mond. Vajon
mit jelentett neki a Sapientia? Vagy
mit jelentett néhai Szilágyi Pál rek-
tor úrnak, aki a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem legnagyobb
magyar tagozatfejlesztése után nem
azt választotta, hogy learatja ennek
a babérjait, hanem átjött a Sapienti-
ára újra építkezni, újra dolgozni.
Vagy mit jelentett a Sapientia két
kiváló matematikusunknak, Kiss
Elemérnek és Weszely Tibornak?
Vagy Márton László professzor
úrnak, aki otthagyta a kényelmes,
megbecsült oxfordi állását, és haza-
jött építeni a Sapientiát. Vagy Bege

Antal és Murvai Olga professzorok-
nak. Mit jelent a Sapientia azoknak
a fiatal kollégáknak, akik alternatí-
vaként ezt az utat válaszották, hogy
együtt velünk építkezzenek?…

A huszadik tanévet kezdjük, ez
idő alatt egy olyan egyetemet épí-
tettünk fel, amely benne van világ-
viszonylatban az első tíz
százalékban. A tavalyi tanévtől az
idei tanévig 2200 helyet javítottunk
a világranglistán – világított rá a
rektor arra, amit az egyetemnek az
elmúlt két évtizedben sikerült leten-
nie az asztalra. Mint mondta, a Sa-
pientia nem lett továbbképző
intézet, amely kiszolgál más egye-
temeket – ahogyan azt egyesek egy-
kor gondolták –, hanem felnőtt, és
járja az önálló útját. 
Húsz év hatalom

– A mai ünnep kicsit más, vissza-
fogottabban, egymásra vigyázva
ünneplünk, de a bennünk élő ünnep
nem hord maszkot, korlátozások
nélkül tud szabadon szárnyalni –
jegyezte meg Brendus Réka, a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikáért
Felelős Államtitkárságának főosz-
tályvezetője. 

– Húsz esztendő hatalom, olyan
hatalom, amely az erdélyi magyar
felsőoktatás erejéből fakad, amely
magas szintű, versenyképes tudást,
és e tudás révén fejlődést biztosít.
Hatalom, amely azonban nem ön-
magától, önmagában van, hanem
alapvető összetevői nélkül nem is
létezne. És egyik legfontosabb
összetevője a közösség megerősö-
dési igénye és képessége. A fiata-
lok ereje, akik ismereteik
bővítésével tágítani szeretnék vi-
lágunkat, és ezen ismereteket itt-
hon kívánják megszerezni és
hasznosítani. Másik fontos össze-
tevője az összetartozás érzése.
Ebben nekünk, erdélyi magyarok-
nak jelentős tapasztalatunk van, és
bármennyire is azt akarják egye-
sek, hogy elfogyjunk, vagy meg-
fosszanak jogainktól és javainktól,

mi akkor is képesek vagyunk épít-
kezni, újra és újra bebizonyítani,
hogy együtt, itthon vagyunk erő-
sek… Így jött létre húsz évvel ez-
előtt a Sapientia egyetem, így
épülnek országszerte oktatási és
kulturális intézmények. Ha elvesz-
nek egy iskolát, újat építünk he-
lyette, ha anyanyelvünk
használatába akadályokat gördíte-
nek, válaszul a legmagasabb szin-
ten magyarul tanulunk. Ez az
egyetem nem csupán egy felsőok-
tatási intézmény, hanem a közös-
ség erejének egyik legnemesebb
forrása… Két évtized távlatából
elmondhatjuk: szilárd alapokon áll
az erdélyi magyar felsőoktatás –
fejtette ki beszédében Brendus
Réka. 
A szakmai felkészítés járványhely-
zetben sem szorulhat hátérbe

Az ünnepségen Tonk Márton, az
egyetem szenátusának elnöke rá-
mutatott: a koronavírus-járvány
miatt idén különleges körülmé-

nyek között kellett elkezdeni a
2020–2021-es tanévet. Az intéz-
mény, némi kockázatot is vállalva,
a hibrid rendszer mellett döntött,
hogy minél több személyes jelen-
létet, személyes kommunikációt
feltételező elemet tudjanak beik-
tatni az oktatás menetébe. Kényel-
mesebb lett volna hátradőlni
oktatónak és egyetemi vezetőnek
egyaránt, visszavonulni az online
tér nyugalmába, ami a nagyobb
egészségbiztonság mellett egy sor
gazdasági előnyt, adott döntések
felelősségének a terhétől való
megszabadulást is jelentett volna.
Több egyetem így gondolta jónak,
a Sapientia vezetősége azonban
úgy döntött, hogy a hallgatók
szakmai felkészítése érdekében
erőfeszítést kell tenniük, nem
pedig a könnyebbik utat választa-
niuk.

Soós Zoltán, Marosvásárhely
frissen megválasztott polgármestere
kiemelte, több mint négyszáz éves
múltja van az erdélyi magyar felső-

oktatásnak, és ha a történelem vi-
szontagságai közepette időről időre
felszámolták az egyetemeinket,
mindig sikerült újraépíteni őket.
Mint mondta, annak idején sokan
szkeptikusan álltak hozzá, viszont
ma már senki számára nem kérdés,
hogy kell Erdélybe a Sapientia tu-
dományegyetem. 

– Az egyetlen kérdés az, hogy
mikor tudjuk továbbfejleszteni, hi-
szen nagyon sok erdélyi magyar ku-
tató itt találta meg a helyét, a
jövőjét, és az a célunk, hogy minél
több fiatal, tehetséges szakember,
aki itt végez, itthon is maradjon –
hangsúlyozta a polgármester, aki
saját diákéveit is felelevenítette,
amikor Tonk Sándor és Weszely
Tibor tanítványa volt, akiktől nem-
csak tudást sajátított el, hanem em-
berséget, tartást, világnézetet és egy
egészséges magyarságtudatot is ta-
nult. 

Dr. Kelemen András, a marosvá-
sárhelyi kar dékánja házigazdaként
szólt a jelenlévőkhöz, köszönetet
mondott mindazoknak, akik az
egyetem születésénél bábáskodtak,
és az évek során hozzájárultak a di-
ákok útjának az egyengetéséhez. 
Nem létezik közösség értelmiség
nélkül

A szombati ünnepség fénypont-
jaként Szili Katalin miniszterelnöki
megbízottat, a magyar Országgyű-
lés volt elnökét Bocskai-díjjal tün-
tette ki a Sapientia EMTE
vezetősége. Ezt az elismerést olyan
személyiségeknek ítélik oda, akik
döntő módon járultak hozzá az
egyetem alapításához és fejlesztésé-
hez. Szili Katalin elismerte, meg-
ható számára, hogy egy olyan
esztendőben kapja meg a díjat, ami-
kor az egyetem a huszadik 
évfordulóját ünnepli, és a trianoni
békediktátum óta száz esztendő 
telt el. 

– Eltelt száz esztendő a szétsza-
kítottságban, és ezért értékelendő
az, hogy a nemzet újra összetarto-
zik, ma már a Kárpát-medence ma-
gyar közössége a magyar kormány
részéről olyan jogszabályi háttérrel
és olyan gazdasági támogatással
rendelkezik, ami lehetőséget bizto-
sít arra, hogy mindannyian tenni
tudjunk azért, hogy közösségeink-
nek meglegyenek azok az intézmé-
nyei, amelyek a magyarság tovább
élését, megmaradását, boldogulását
és gyarapodását biztosítják. En
ilyennek tartom a Sapientiát is, hi-
szen nemcsak a bölcsességet je-
lenti, hanem Romániának az az
önálló magyar egyeteme, amely a
keresztényi és emberi értékek érvé-
nyesítésében tűzte ki a maga cél-
jait, de aminél ma már sokkal
többet tesz, hiszen egy közösség-
nek az értelmiségét hozza létre.
Közösség nem létezik értelmiség
nélkül, szükség van mindig arra az
értelmiségre, amely a közösséget
nemcsak életben tartja, hanem
annak céljait megfogalmazza,
amelyből erőt tud meríteni a meg-
maradásra – fogalmazott az Or-
szággyűlés volt elnöke, aki úgy
véli, egy nemzethez való tartozás
nem szabad pártpolitikai kérdés le-
gyen. Az egyetemnapi ünnepségen
továbbá Professzor Emeritus címet
adományoztak dr. Szép Sándornak
és dr. Csapó Jánosnak, valamint
tiszteletbeli professzori titulust dr.
Fodor Lászlónak. 

Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora  átadja az intézmény Bocskai-díját Szili Katalin miniszterelnöki megbízottnak, az Országgyűlés volt elnökének  
Fotó: MTI/Kiss Gábor
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Egyetemnapi ünnepség a Sapientián
Bocskai-díjat adományoztak Szili Katalinnak

Menyhárt Borbála

Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora beszédet mond 
az egyetem napján Fotó: MTI/Kiss Gábor
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Könyvbemutató
Kákonyi Csilla kettős

tükörben
Könyvbemutató és tárlatnyitó nyújt átfogó képet

a marosvásárhelyi festőművész életművéről. 
A kettős eseményre október 8-án, csütörtökön

17 órakor kerül sor a Bernády Házban. A mű-
vésznő kerek évfordulót ünnepel, ehhez kapcsoló-
dik az EXIT kiadó gondozásában megjelent
igényes kivitelezésű, átfogó album és a válogatott
olajkompozíciókból, pasztellekből rendezett kiál-
lítás. 

A rendezvényen a festőnő munkásságát, művésze-
tét Markó Béla költő és Nagy Miklós Kund művé-
szeti író, a kötetben olvasható esszé szerzője
méltatja. A rendezvényen be kell tartani a járvány-
ügyi szabályok előírásait. 

Őszi pályázati kiírás ifjúsági szervezeteknek

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályáza-
tot hirdet a Kisebbségi Tanács 2020. évi alapjából az
ifjúság közéleti tevékenységének támogatására. A szö-
vetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas
Alapítványt bízta meg.

A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező civil
szervezetek és diákszervezetek, valamint azok tagszer-
vezetei és diáktanácsok pályázhatnak. Egy civil szer-
vezet három, míg egy diáktanács legtöbb két
pályázatot nyújthat be.

A pályázatok programjainak 2020. szeptember –
december periódusban kell megvalósulniuk.

Pályázni csak online lehet, 2020. október 19-én 16
óráig. 

Figyelem! Az Ifjúsági Szaktestület az érvényben
lévő egészségügyi szabályozások betartásával szerve-
zett programok megvalósítását támogatja.

A pályázati kiírás további részletei a Communitas
Alapítvány oldalán érhetőek el. Érdeklődni a 0264-
594-570, 0723-250-324, 0736-444-437 telefonszámo-
kon, valamint a communitas@rmdsz.ro e-mail-címen
lehet.

Minority SafePack 
Október 15-én lesz 

a nyilvános meghallgatás 
az Európai Parlamentben

Újabb fontos mérföldkőhöz
érkezett a Minority Safe-
Pack: az Európai Parlament-
ben október 15-én délelőtt
lesz az európai kisebbség-
védelmi kezdeményezés
nyilvános vitája. A meghall-
gatás időpontja eredetileg
március 23-ára volt kitűzve,
de járványügyi korlátozások
miatt az Európai Parlament
szakbizottságai elhalasztot-
ták. A meghallgatás most is
részben online fog lezajlani.

Az RMDSZ kezdeményezé-
sére indított, a FUEN koordináci-
ójával zajlott kampányban
2018-ban 1 123 422 hitelesített
aláírás gyűlt össze a kezdemé-
nyezésre, amely uniós védelmet
és támogatást kér az őshonos ki-
sebbségek nyelvének és kultú-
rájának megőrzésében, jogaik
szavatolásában.

A kisebbségvédelmi kezdemé-
nyezés javaslatait a kezdemé-
nyező bizottság tagjai és a
szakértők közösen mutatják be. A
nyilvános vitán beszédet mond
Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke. A meghallgatást az Európai
Parlament szabadságjogok
(LIBE), kulturális (CULT) és pe-
tíciós (PETI) szakbizottságai

szervezik, és EP-képviselők mel-
lett az Európai Bizottság, az Eu-
rópai Tanács, az EU Alapjogi
Ügynöksége, a Régiók Bizottsága
képviselői is részt vesznek rajta.

Vincze Loránt, az RMDSZ EP-
képviselője, a FUEN elnöke el-
mondta, hogy a járványhelyzet
elhúzódása miatt nem volt élet-
szerű személyes jelenlétű nyilvá-
nos vitára várni. „A szükséges
aláírások összegyűltek, a tör-
vényjavaslatokat kidolgoztuk, az
előkészítő munkát elvégeztük,
most az Európai Parlament és a
Bizottság előtt be kell mutatnunk
és meg kell védenünk az őshonos
kisebbségek védelmében megfo-
galmazott javaslatainkat. Az el-
múlt hónapokban az Európai
Parlamentben folyamatosan dol-
goztam a politikai támogatás
megszerzésén, azt gondolom,
eredményesen, jók a kilátásaink.
De többet október 15-én és azt
követően látunk majd” – nyilat-
kozta az EP-képviselő.

Az ülést élő közvetítésben,
magyar nyelven is lehet követni
az Európai Parlament honlap-
ján. Előzetes regisztráció nem
szükséges, a linket az ülést 
megelőzően közzétesszük. 
(RMDSZ-tájékoztató)



Közzétette a Román Labdarúgó-
szövetség a női labdarúgó 2. és 3.
liga csoportbeosztását. Mindezt a
szokásosnál lényegesen később
(miután a női 1. ligában például
három fordulót már lejátszottak),
hiszen ezeknek a sportszervezetek-
nek a többsége képtelen kifizetni a
kötelező koronavírus-tesztelést a
mérkőzések előtt. Így ezt a lépést
azok után tették meg, hogy bejelen-
tették: mintegy 5000 eurós támoga-
tást biztosítanak minden egyes
klubnak, hogy elvégezhessék a kér-
déses vizsgálatokat.

A 2. ligában idén két csoportot
alakítottak ki, az egyikben kilenc, a
másikban nyolc csapattal. Utóbbi-
ban található a két marosvásárhelyi
együttes is, amelyek az előző idény-
ben két különböző csoportban sze-
repeltek: a CSM és a Ladies. Igaz,
utóbbi működése kevésbé követ-
hető, mert hazai mérkőzéseit nem a
megyeközpontban, hanem Nagy-
adorjánban játssza.

A szövetség döntése értelmében
idén nincs kieső, és az 1. ligában

sem volt kötelező az indulás. Ezzel
magyarázható a megnövekedett lét-
szám és az egyenlőtlen csoportlét-
szám. A 2. csoportban a CSM és a
Ladies mellett a Luceafărul Filiași,
a Kolozsvári Olimpia II, a Kolozs-
vári Olimpic Star, a Bihari United,
a Szörényvári Atletic Drobeta és a
Temesvári ASU Politehnica kapott
helyet. 

Az idén először négy ifjúsági
korosztályban is indít női bajnoksá-
got a sportági szövetség, miután az
előző idényekben csak egy ifjúsági
korosztályban létezett bajnokság.
Ezek egyikében pedig – az U15-ben
– kötelező módon részt kell vegye-
nek a férfi 1. ligás klubokhoz tar-
tozó csapatok is. A 16 klubból 12
úgy döntött, hogy saját jogán indul,
négy pedig (erre a szabály lehetősé-
get biztosít), hogy megállapodást
köt olyan női csapatokat működtető
klubokkal, amelyeknek nincs férfi-
labdarúgócsapatuk. Így ebben a
korosztályban van a legnépesebb a
mezőny, és mindkét marosvásárhe-
lyi klub, a CSM és a Ladies képvi-
selteti itt magát. 

Új korosztály az U17, ahol Ma-

rosvásárhelyt a Sportlíceum csapata
képviseli, míg a kisebb méretű pá-
lyán és csökkentett létszámú csapa-
tokkal játszott U13-ban és U11-ben
nincs marosvásárhelyi csapat. Re-
ményeink szerint ez csak idén lesz
így, és a következő évben ismét be-
indul az építkezés az alapoktól, hi-
szen ott van a jó példa: a Szé-

kelyudvarhelyi Vasas Feminának
minden korosztályban van csapata,
az FK Csíkszeredának pedig csak
az U17-ben nincs.

„A legnagyobb gond a bizonyta-
lanság, ami a csapat jövőjét illeti –
mondta el a Népújságnak a CSM
női csapatának edzője, Székes Ká-
roly. – Sok lány jelentkezik, nem

csak a városból, de a környékről
vagy távolabbról is, de egyelőre
semmit nem tudok ígérni nekik.”
Nem elsősorban pénzről van szó,
hanem perspektíváról. Jelenleg ne-
hézségekbe ütközik a pályahaszná-
lati lehetőség edzésre is, és a hazai
mérkőzések megszervezésének
költségeit sem biztos, hogy fedezni
tudja a klub. Úgy vélte, össze lehet
szedni olyan keretet, amely képes
feljutni az 1. ligába ebből a csoport-
ból, még akkor is, ha a lányok in-
gyen játszanak, de ő azt szeretné, ha
egy jól szervezett klubnál tevékeny-
kedhetnének, amelynek minden
korosztályban van csoportja, és van
felnőttcsapata, mert ez perspektívát
nyújt az ifiknek. Mindaddig, amíg
nem tisztázódik azonban, hogy mi
is lesz az új adminisztratív helyzet-
ben a CSM sorsa, csak a tehetetlen-
ség viszi előre őket.

„Nekem az lenne a legjobb, ha a
teljes bajnoki idényt a tavaszra ha-
lasztanák, hiszen akkor is le lehet
játszani a 14 meccset, és addig leg-
alább letisztázódnának a dolgok, és
feljutásra képes csapatot szedhetnék
össze” – mondta. Ez amúgy nincs
teljesen kizárva, hiszen még nem
döntöttek a bajnoki fordulók idő-
pontjairól.

Két marosvásárhelyi csapat a női labdarúgó 2. ligában

Több döntést hozott a Román Labda-
rúgó-szövetség az október 1-jei igazgató-
tanácsi ülésén az alacsonyabb szintű
labdarúgásra vonatkozóan. A sportágat irá-
nyító testület az utolsó pillanatig kivárt, a
korlátozások enyhítésében és a járvány csi-
tulásában bízva, azonban már nem halaszt-
hatott tovább. Így inkább azt a döntést
hozta, hogy egyenként mintegy 5000 eu-
róval támogatja a tagegyesületek szakosz-
tályait, hogy tudják elvégezni a meg-
követelt teszteléseket, és ne az erre fordí-
tandó pénz hiánya legyen az oka az esetle-
ges visszalépéseknek.

Megkezdődhet így a teremlabdarúgó-
idény is, amelyben – tekintve, hogy a
meccsek zárt térben zajlanak – szigorúbb
előírásoknak kell megfelelniük a csapatok-
nak. Az 1. ligában az idén nyolc csapat
vesz részt, a bajnokság alapszakaszát pedig
többfordulós tornák formájában rendezik.

Az első háromfordulós sporttalálkozót a
csíkszeredai Erőss Zsolt csarnokban ren-
dezik október 10-12-e között. A rajtnál az
előző bajnokságban szereplő hét együttes
közül hat (Csíkszeredai Imperial Wet, Ga-
laci United, Dunărea Călărași, Székelyud-
varhelyi FK, Dévai Autobergamo,
Kolozsvári Clujana) sorakozik fel. Hiány-
zik a Temesvári Informatica, viszont ott
lesz a Bodzavásári Luceafărul és a Kézdi-
vásárhelyi KSE, amelyek a másodosztály-
ból jutottak fel.

A Marosvásárhelyi CSM az idén is a 2.
ligában érdekelt. Ennek kapcsán a szövet-
ség még nem közölt konkrétumokat, de a
szakosztályt vezető Kacsó Endrétől meg-
tudtuk, hogy várhatóan novemberben raj-
tol az idény. A 2. ligába összesen 12
alakulat iratkozott be, ezeket három
négycsapatos csoportba osztják be, és a
bajnokságot tornák formájában rendezik

(minden csapat egy-egy alkalommal lehet
házigazda), majd az idényt a rájátszás
zárja. A csoportbeosztást még nem készí-
tették el, de a CSM ellenfelei nagy való-
színűséggel a Gyergyószentmiklósi Inter,
a Gyergyóremetei Kereszthegy és a Ko-
rondi Junior lesznek.

Kacsó Endre azt is elmondta, hogy egy
hónapja már szabadtéren edzenek a csapat-
tal, most készülnek arra, hogy ezt a terem-
ben folytassák, hogy legalább egy hónap-
nyi munka előzze meg az első bajnoki
mérkőzéseket. A keret legnagyobb részét a
helyi nevelésű fiatalok alkotják. 

Kacsó optimistának mutatkozott az új
idény kapcsán abból a szempontból, hogy
a kötelező tesztelések költségeire elég lesz
a szövetségtől kapott pénz, és hogy ezt
utóbb az FRF újabb támogatással kipó-
tolja. (B. Zs.)

Fotó: Nagy Tibor

Novemberben rajtolhat a teremlabdarúgó 2. liga

A válogatott labdarúgó-mérkőzé-
sek után újra együtt edzhet majd
mainzi csapattársaival Szalai
Ádám, akit két héttel ezelőtt sport-
szakmai indokkal kitettek az együt-
tes keretéből.

A 32 éves csatár ügyében az
hozta meg a fordulatot, hogy a Bun-
desligában utolsó előtti helyen álló
klub vezérigazgatója, sportigazga-
tója, valamint Szalai ügynöke az el-
múlt két héten naponta tárgyalt a
kialakult helyzetről. A feleknek a
mainzi munkaügyi bíróságon sem
kell megjelenniük csütörtökön, mi-
után megegyezés született közöttük.

„Az elmúlt két hétben történtek

mindannyiunkat megviseltek, és
különösképpen károsak voltak a
Mainzra nézve. Ezért fontos volt,
hogy a nézeteltéréseinket időben
tisztázzuk, a problémákra megol-
dást keressünk, és elkerüljük a jogi
vitát” – mondta hétfőn Rouven
Schröder sportigazgató, aki szerint
egyelőre megoldódott az ügy.

Szalait Achim Beierlorzer veze-
tőedző arról tájékoztatta két héttel
ezelőtt, hogy nem számít rá a foly-
tatásban, erre reagálva a csapat tag-
jai sztrájkba léptek, és megtagadták
a részvételt az edzésen, mert így
akartak szolidaritást vállalni a ma-
gyar játékossal. Az edzőt néhány

nappal később menesztették, helyét
ideiglenes megbízatással Jan-Mo-
ritz Lichte vette át.

A Bild című német napilap arról
írt, hogy a támadó elküldésének hát-
terében nem állt sportszakmai ok.
Az újság értesülései szerint Szalai
Ádámnak egy elfajult anyagi vita
miatt kell új csapatot keresnie,
ugyanis a játékostársak által megvá-
lasztott tanács tagjaként szót emelt
a vezetés ellen, amely a koronaví-
rus-járvány ideje alatt csökkentett
béreket nem kompenzálta azóta, 
holott ebben megállapodtak egy-
mással a felek.

A csatár ügynöke, Oliver Fischer

az ügy kirobbanása után úgy fogal-
mazott, a játékos nem keres másik
klubot magának, és mindenképpen
Mainzban akar maradni. 

„Örülök, hogy újra a csapatom
része lehetek, és újra megtehetek
mindent a Mainzért. Csak együtt
tudjuk leküzdeni az előttünk álló
feladatokat és elfelejteni a mögöt-

tünk álló nehéz napokat. Készen
állok arra, hogy magam mögött
hagyjam a történteket, és mindent
megtegyek azért, hogy jobb ered-
ményeket érjünk el” – nyilatkozta
most Szalai, aki tavaly augusztus-
ban tért vissza a Mainzhoz, amely-
nek színeiben 2010 és 2013 között
már futballozott.

Szalai újra edzhet a Mainz első csapatával

Bálint Zsombor
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Gulácsi és Sallai is korábban kényszerül elhagyni 
a válogatottat

Nehéz helyzetben a magyar labdarúgó-válogatott: miután vasárnap
bejelentették, hogy Szoboszlai Dominik az osztrák hatósági szabályok
miatt nem csatlakozott a kerethez (erről tegnap részletesen írtunk), teg-
nap arról érkezett hír, hogy Gulácsi Péternek és Sallai Rolandnak idő
előtt vissza kell majd térniük klubjaikhoz, az RB Lipcséhez, illetve az
SC Freiburghoz. Így Sallai Roland a Bulgária elleni mérkőzést, Gulácsi
Péter pedig a Szerbia elleni mérkőzést követően kell hogy visszatérjen
Németországba, hogy a karanténszabályt betartva pályára tudjanak
lépni a következő bajnokin. Ennek megfelelően előbbire Szerbia és
Oroszország ellen sem számíthat a szakmai stáb, míg utóbbi csak az
oroszok elleni Nemzetek Ligája-összecsapáson nem áll majd Marco
Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére.

Fotó: Nagy Tibor

Eredményjelző
• 1. liga, 6. forduló (vasárnapi mérkőzések): FC Botoșani – Chindia

Tîrgoviște 0-2, Medgyesi Gaz Metan – Nagyszebeni Hermannstadt 
1-1, Konstancai Viitorul – Kolozsvári CFR 1-1. Az élcsoport: 1. CSU
Craiova 18 pont, 2. FCSB 12 (15-9), 3. CFR 12 (6-2).

• NB I, 6. forduló: Fehérvár – Újpest 5-1, ZTE – Budapest Honvéd
2-4, Ferencváros – Puskás Akadémia 2-1. Az élcsoport: 1. Fehérvár 11
pont/5 mérkőzés, 2. Ferencváros 10/4, 3. Puskás Akadémia 9/5.

• NB II, 11. forduló: Soroksár – Debreceni VSC 1-1, Dorog – Buda-
örs 0-2, Debreceni EAC – Békéscsabai Előre 0-2, Pécsi MFC – Siófok
1-0, Kaposvár – Szolnoki MÁV 1-0, Ajka – Gyirmót 2-0, Vasas – Sze-
ged 2011 3-1, Kazincbarcika – Csákvár 2-1, Győri ETO – Szentlőrinc
0-1, Nyíregyháza – Szombathelyi Haladás 0-1. Az élcsoport: 1. Deb-
receni VSC 24 pont, 2. Budaörs 21, 3. Békéscsaba 20.

Fotó: a Mainz 05 közösségi oldala



A koronavírus okozta pandémiának az
egészségre, a gazdaságra gyakorolt negatív
hozadékai mellett nehézkessé vált az alapít-
ványok, civil szervezetek fennmaradása. A
Kopacz Imola által vezetett marosvásárhelyi
Magányosok Klubja, a kuratórium komoly
munkával mindent megtett, hogy a 30 éves,
egy kommunikációs nyelvet használó klub
tevékenysége továbbra is életképes maradjon.

A két évtizede elmaradhatatlan gulyásfőző
verseny az idén átminősült. Egy szerény kis
könyvecskében megszólaltatták a gulyásfőző
versenyek volt házigazdáját, Baricz Lajos
marosszentgyörgyi plébánost, a zsűri tagjai
közül néhányat: Szabó Ödönt, Hajlák Attilát,
Tóth Bélát, a Marosvásárhelyi Rádió munka-
társát, Szilágyi Sándor énekest, valamint
Szabó Annamáriát, a klub támogatóját. 

A felhívásra húsz versenyző jelentkezett
változatosabbnál változatosabb gulyásrecep-
tekkel – mindnyájan díjazottak – az ötlet-
gazda és szerkesztő Kopacz Imolától.

A hosszú, hat hónapos szünet után, az
egészségügyi szabályokat szigorúan betartva
(maszk, távolságtartás, kézfertőtlenítés) újra
találkoztak a klubtagok, hogy megpróbálják
foltyatni a megszokott tevékenységeket.

A szép őszi időt kihasználva állatkerti lá-
togatásra indultunk. Városunk büszkesége,
Kelet-Európa egyik leggazdagabb állomány-
nyal rendelkező állatkertje a marosvásárhe-

lyi, amely lehetőséget nyújt a kikapcsoló-
dásra, többórás sétára, felfedezni a már ismert
állatvilágot. A kiránduláson közös lángosevés
is volt, ezalatt a klubtagok megosztották egy-
más közt a pandémia alatt történteket.

A marosvásárhelyi Magányosok Klubjá-
nak hagyományossá vált szüreti báljára is sort
kerítettünk, másként, maszkot viselve, be-
tartva minden egészségügyi előírást.

A szüreti hangulatot egy rövid, alkalomhoz
illő műsor teremtette meg. Verset mondott:
Cseh Juliánna, Jakab Ilona, Péterfi Rozália,
Varga Ilona Irén. Némety Ibolya és Varga
Ilona Irén énekeltek is.

A Dankó Pista-díjas Szilágyi Sándor nó-
taénekes, valamint Vidám Gyula prímás ze-
néje emelte az ünnepi hangulatot,
megénekeltették a klubtagokat. A tánc, a je-

lenlegi helyzethez igazodva, sajnos elma-
radt.

Az ebéd az Efendi vendéglő által biztosí-
tott „dobozolt” menü volt. Ezután a tombo-
latárgyakat is kisorsolták. A két fődíj közül
az egyiket, egy szép szüreti kosarat Herman
Ilona készítette, a másikat, egy szüreti koszo-
rút pedig Péterfi Rozália és Gergely Szilvesz-
ter.

Újra felcsendült az ének, reményt sugá-
rozva, hogy jövőre minden visszatér a meg-
szokott kerékvágásba.

Hálásan köszönjük klubvezetőnknek, hogy
szívet melengető délutánban volt részünk.
Megpróbáltunk alkalmazkodni a megválto-
zott körülményekhez.

Isten áldása legyen a kis közösségünkön!
Írásomat Nagy Sándorné versével zárom:

Szüret
Lábam alatt sárguló falevél,
lefújta a fáról az őszi szél,
még melengeti arcomat a napsugár,
de messze elrepült már minden vándormadár.

Itt az ősz, a természet színes ruhát ölt,
ha a szabadba járok, kedvem vidámságra tölt,
megérett a szőlő, le kell szedni már,
a mézédes must kiforrásra vár.

VargaIlonaIrén

Meghitt, bensőséges ünnepség színhelye volt ok-
tóber elsején a marosvásárhelyi máltai ház. Kihasz-
náltuk az idősek világnapját, hogy pótoljuk a járvány
miatt elmaradt születés- és névnapi köszöntéseket.
Két fiatalt, Láposi Évát és Bob Leventét is köszön-
töttük, ugyanis nemrég házasodtak össze. Az ünne-
pelteket Dendea Mária köszöntötte, aki a szeretet
megtartó erejéről beszélt.

Az időskorról, a házasságról lelki vezetőnk, Palkó
Ágoston marosjárai plébános osztotta meg gondola-
tait. Felidézte gyermekkori emlékeit, kiemelve, hogy
szülőföldjén, a Gyimesekben az számított boldog há-
zasságnak, ahol sok gyerek volt. Azt tartották, hogy
egy gyerek nem gyerek, két gyerek fél gyerek, három

gyerek egy gyerek. Ezután olyan idős házaspárokról
szólt, akik leéltek egymás mellett sok-sok évet, és
nem bánták meg soha, hogy egymást választották. El
tudták fogadni egymást jóban-rosszban, meg tudtak
bocsátani egymásnak, ha kellett.

A költő Nagy László szavaival kívánjuk, hogy
„Adjon az Isten szerencsét” az ünnepelteknek.

Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget. Kö-
szönjük Brejan Mihaela vezetőnknek és a három lel-
kes máltai alkalmazottnak, Császár Editnek, Gyenes
Csengének és Szombat Orsolyának ezt a szép napot,
mely elfeledtette velünk, ha rövid időre is, a korona-
vírus okozta aggodalmainkat, félelmeinket.

TövissiÉvamáltaitag

Szerkeszti:MezeySarolta

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 
A levélírók minden esetben tüntessék fel 

telefonszámukat és lakcímüket. 
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Ünnepség a máltai házban 

Remény

Érdeklődve olvastam a Népúj-
ság egyik lapszámában, hogy
jóváhagyták a matematika-tan-
könyveket, vagy legalábbis ezek
román változatát. Jó hírként köz-
lik, hogy a héten egyeztetnek 
a kiadókkal a fordítással kapcso-
latban, és abban reménykednek,
hogy ezek is hamarosan eljutnak
a diákokhoz. Persze ez a 
„hamarosan” elég relatív, ismer-
vén a romániai ügyintézés gyor-
saságát. Ez nem napokba, 
hanem hetekbe, de valószínűbb,
hogy hónapokba fog még telni,
holott az iskolai tanév megkez-
dődött.

Ennek kapcsán régi, mintegy 40
éves emlékek jutnak eszembe, és
elgondolkozom. Elgondolkodom,
mert akkor épült Vásárhelyen az új
fotógyár a Konishiroku japán cég
licence alapján. Hogy min gondol-
kodom? Hát azon, hogy mi is lett
volna, ha a japán cég eredeti, japán
nyelven adja át az építkezéshez és
beindításhoz szükséges utasításo-
kat, azzal a megjegyzéssel, hogy a
technikai személyzet szakmai ta-
pasztalatán, mérnöki érzékén és
kreativitásán múlik, hogyan boldo-
gulnak és készítik fel az üzem
munkásait az üzem felépítésére,

beindítására. Mint ahogy ezt ma
elvárják a közlemény szerint. Per-
sze ez még mesének is túl fantázia-
dús, mert akkor még léteztek
szerződések, volt még becsület,
volt még jóérzés. Nagyon úgy néz
ki azonban, hogy ezeket a fogal-
makat a jelenlegi román tanügyért
felelősök nem ismerik. Elég, ha a
juttatásokat felveszik, de minek
kell annak ellenében adni valamit
az adófizetőknek? A román diá-
koknak már van tankönyvük, a
magyarok pedig valahogy csak ki-
igazodnak, ez az ő dolguk.

Remélhetőleg fog akadni egy-
egy becsületesebb, jobb érzésű
tanár, aki munkát nem kímélve le-
fordítja a tankönyvet, mert külön-
ben a tanulók nem lesznek
versenyképesek a vizsgán. Persze
ez többletmunkát igényel, és a ta-
nulók is hamar megtanulják, hogy
az elvárások, a mérce teljesen más
az ő esetükben. Egy részük azt is
megtanulja, hogy az érvényesülés-
hez többet kell dolgozzanak, mint
román kollégáik. Szerencsére ez
hosszú távon kifizetődő, mert ki-
igazodóbbak, felkészültebbek
lesznek.

FodorLajos

Gondolatok a matematika-
tankönyvek jóváhagyása 

kapcsán 



A görög kormány óvatosan üdvözölte Brüsz-
szel tervét az Európai Unió (EU) bizonytalan
menekültügyi rendszerének megreformálá-
sára, ugyanakkor a menekültekkel foglalkozó
jótékonysági szervezetek elítélték a „botrá-
nyos elszigetelési politika” fenntartását.

A szeptember 23-án nyilvánosságra hozott új mig-
rációs és menekültügyi paktum határozottabb fellépést
követel az EU-ban maradás jogával nem rendelkező
migránsok visszaküldése és a határellenőrzés szigorí-
tása érdekében.

Az ilyen intézkedések jól jönnek Kiriákosz Micotá-
kisz görög miniszterelnök konzervatív kormányának,
amely kemény migrációs politikát folytatott, mióta egy
évvel ezelőtt átvette a hatalmat.

Görögország szempontjából az egyetlen hiányossá-
got az jelenti, hogy az Európai Bizottság (EB) nem haj-
landó kvóták alapján újraosztani a menedékkérőket az
uniós országok között – ezt a tervet először a 2015-ös
migrációs válság idején vetették fel, de több tagállam
tiltakozása miatt kudarcot vallott.

A paktum „jó irányba halad, érvényesülnek fonto-
sabb szempontjaink, de csalódottak vagyunk az újra-
elosztási módban, más modellt preferáltunk volna” –
nyilatkozta Manosz Logotetisz, a görög migrációs és
menekültügyi minisztérium főtitkára a közszolgálati
ERT televíziónak. 

Micotákisz maga is megismételte a „kiegyensúlyo-
zott menekültügyi politikára” vonatkozó felhívását, és
hangsúlyozta „a felelősség igazságos megosztásának
szükségességét” is.
Ami sok, az sok

Olaszországhoz és Spanyolországhoz hasonlóan
Görögország is az EU déli határán található, így az uni-
óba érkező migránsok egyik fő érkezési helyszíne.

Földrajzi helyzete miatt ez az ország fáradhatatlan
támogatója annak az elképzelésnek, hogy a menedék-
kérőket – akik szinte naponta érkeznek a szomszédos
Törökországból az Égei-tenger szigeteire – méltányo-
san szét kell osztani.

A görög kormány régóta küzd a túlzsúfoltság prob-
lémájával, leginkább azon az öt szigeten, ahová a leg-
többen érkeznek, főleg miután szeptember 8-án és 9-én
leégett a leszboszi Moria menekülttábor.

A görögországi táborokba bezsúfolt 24 ezer migráns
fele még mindig Leszbosz szigetén tartózkodik.

A hatóságok igyekeztek ideiglenes helyet kiépíteni
a tűz miatt hajlék nélkül maradtak számára, de a jóté-
konysági szervezetek már most felháborodásuknak
adnak hangot az ottani viszonyok miatt.

„A Bizottság megígérte, hogy »nem lesz újabb
Moria«, miközben egy új tábort épített Leszboszon,

ahol borzalmas körülmények uralkodnak” – írta a
Twitteren a leszboszi jogi központ, amely tájékoztatást
és jogi segítséget nyújt a szigetre érkező migránsok-
nak.

Más, szintén migránsokkal foglalkozó csoportok rá-
mutattak: az embereknek naponta fárasztó sorokat kell
kiállniuk, hogy ételhez jussanak, nincs elegendő mat-
racuk, és lehetetlenség betartani a koronavírus-fertőzés
elleni intézkedéseket, például a fizikai távolságtartást.

„Folyamatosan tájékoztattam az európai fővárosok
vezetőit, a brüsszeli biztosokat, és a sajtón keresztül az
állampolgárokat is e felháborító elszigetelési politika
humán költségeiről, de úgy tűnik, semmi sem vezet
ahhoz a radikális politikai változáshoz, amelyre két-
ségbeejtően nagy szükség van” – írta a Twitteren
Christos Christou, az Orvosok Határok Nélkül (MSF)
elnöke.

„Ami sok, az sok. Véget kell vetni a hazugságok-
nak” – tette hozzá.

Az MSF egyike azon kevés szervezeteknek, ame-
lyeknek a görög hatóságok megengedik, hogy segítsé-
get nyújtsanak azoknak a menedékkérőknek, akik a
Moria tábor pusztulása után oda jutottak, hogy az út
szélén alszanak.

Eddig csaknem 9400 ember költözött a leszboszi új
ideiglenes táborba – közölte az ENSZ Menekültügyi
Főbiztosságának (UNHCR) görög kirendeltsége.

Stella Nanou szóvivő azt nyilatkozta az AFP-nek,
hogy a hatóságoknak „meg kell szüntetniük a görög
szigeteken lévő menekültek ezreinek bizonytalan hely-
zetét, és fel kell gyorsítaniuk ezek biztonságos és ren-
dezett átszállítását a kontinens megfelelő táboraiba”. 
Nyomás alatt

Görögország 2020 eleje óta már emberek ezreit te-
lepítette át a szigetekről, de a táborok továbbra is nagy
nyomás alatt vannak. 

Notis Mitarachi görög migrációs és menekültügyi
miniszter kifejtette: lezárnak egy leszboszi tábort,
amely ezer nehéz helyzetben lévő menekültnek ad ott-
hont, valamint a Pikpa néven ismert jótékonysági szál-
lást.

A Pikpa tábort 2012-ben alapította Efi Latsoudi, a
migránsok támogatója, az UNHCR által alapított Nan-
sen Menekültügyi Díj 2016-os díjazottja. 

A Pikpa táborban mintegy száz menekültet helyez-
tek el, akik számára hozzáférést biztosítanak az egész-
ségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz és a jogi
segítséghez.

„Az ilyen alternatív szállást mindaddig fel kellene
tartani, amíg életképesebb megoldást nem találnak” –
jelentette ki Stella Nanou, az UNHCR szóvivője.
(Agerpres)
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Úgy tűnik, Görögország hajlandó elfogadni 

az EU menekültügyi paktumát
5077 lej volt egy család át-
lagjövedelme a második
negyedévben, a kiadások
átlagosan 4163 lejre rúg-
tak, azaz felemésztették a
jövedelmek 82%-át –
derül ki az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS)
hétfőn közzétett adatso-
rából. Személyre számítva
1973 lej volt az átlagjöve-
delem, és 1618 lej az átla-
gos kiadás a jelzett
időszakban.

A dokumentum szerint a pénz-
beli jövedelem háztartásonként át-
lagosan havi 4693 lej
(személyenként 1823 lej), a termé-
szetbeni jövedelem pedig háztar-
tásonként havonta 384 lej
(személyenként 149 lej) volt. A
bérek és a hozzájuk kapcsolódó
egyéb jövedelmek képezték a leg-
fontosabb jövedelemforrást (a
háztartások összes jövedelmének
67,8%-át).

A szociális ellátásokból szár-
mazó jövedelem (19%), a mező-
gazdaságból származó jövedelem
(1,9%), az egyéni, nem mezőgaz-
dasági tevékenységből származó
jövedelem (1,8%), a vagyon és az
eszközök értékesítése szintén hoz-

zájárult a háztartások teljes jöve-
delmének kialakulásához. 

Az INS szerint a lakóhely
(város vagy vidék) befolyásolja a
jövedelmek szintjét és struktúrá-
ját. 

A statisztikák szerint a kiadások
fő rendeltetése az élelmiszer- és
nem élelmiszeripari termékek vá-
sárlása, szolgáltatások igénybevé-
tele, adók, járulékok, illetékek
befizetése, valamint a háztartások
működésével kapcsolatos kiadá-
sok (takarmány, vetőmagok, állat-
egészségügyi szolgáltatások stb.
fizetése).

A lakásvásárlás vagy -építés,
termőföldvásárlás, egyéb nagyobb
beruházás, részvényvásárlás átla-
gosan csak a kiadások 0,7%-át
tette ki. 

Élelemre és nem alkoholos ita-
lok vásárlására a kiadások 
37,7%-a ment el átlagosan.

Az összjövedelem magában
foglalja a különböző forrásokból
származó összes pénzbevételt,
amelynek visszatérítésére nincs
kötelezettség, és a természetbeni
jövedelmet (lejben). Az összes
költség magában foglalja az ösz-
szes pénzkiadást, tekintet nélkül a
rendeltetésre. (Agerpres)

A bérek képezik a legfontosabb
jövedelemforrást

Idén szeptember 26–28. között tartotta meg
a Budapesti Corvinus Egyetem és az EVK
Szakkollégium a XXI. országos esettanul-
mány-versenyt (OEV), mely a Kárpát-me-
dence legrangosabb magyar nyelvű
versenyének számít.

Idén is kétfordulós rendszerben szervezték meg a
nemzetközi eseményt. Az online előfordulót követően
a 96 jelentkező közül mind-
össze 12 csapat jutott tovább
a budapesti döntőre, közöttük
volt a Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Közgazdaság-
és Gazdálkodástudományi
Magyar Intézetét képviselő
Synergy Consulting csapat
(Fábián István – vállalkozás-
menedzsment mesteri II. év,
Izsák Réka – pénzügy és
bank alapképzés II. év, Jakó
Zsolt – menedzsment alap-
képzés III. év, Vojkuj Cson-
gor – vállalati pénzügyi
menedzsment I. év), vala-
mint az Amazon(u)s csapat
(Farkas-Hegyi Beatrix – me-
nedzsment alapképzés II. év,
Kozma Nóra – menedzsment
alapképzés III. év, Nagy Mi-
riám – menedzsment alap-
képzés III. év, Tiboldi Dorka
– gazdasági informatika
alapképzés II. év). Csapata-
ink a járványhelyzet miatt a

budapesti döntőbe online kapcsolódhattak be. Az
esettanulmányt a MOL-Csoport szolgáltatta, a részt
vevő csapatoknak másfél nap állt rendelkezésükre,
hogy kidolgozzák stratégiájukat, amelyet gyakorló
szakemberekből álló zsűri előtt prezentálhattak. A
verseny döntőjébe négy csapat jutott be, köztük volt
a Synergy Consulting csapat is, amely végül a 4. he-
lyen végzett. 

Hatodik éve folyamatosan döntőben 
a BBTE hallgatói a legrangosabb magyar 

menedzsmentversenyen

A marosvásárhelyi székhelyű
Maros Sportklub  

(Városisportpark4.szám)

gyerekekettoboroz
teljesítménysportra:

–kerékpár fiúkéslányok 13–15éveskorosztály
–evezés fiúkéslányok 13–15éveskorosztály
–gyorskorcsolya fiúkéslányok 10évfölöttiek
–szabadfogásúbirkózás fiúkéslányok 6évfölöttiek
–harcművészet(tajcsicsuan–taiji) fiúkéslányok 10 év

fölöttiek
–kosárlabda lányok 12–13éveskorosztály
Akiválasztottgyermekekleigazoláskor–akormány2020.évi

157-esszámúsürgősségirendeletealapján–300lejértékűvouchert
kapnaksportfelszerelésre.Részletestájékoztatástasportklubszék-
helyénvagya0265-266-512-estelefonszámonlehetigényelni,vagy
felkereshetőazinternetenawww.clubulsportivmuresul.rooldalés
Facebookonahttps://www.facebook.com/Clubul.Sportiv.Muresul
oldal.



ADÁSVÉTEL

AJÁNDÉKOZOK két kiscicát. Tel.

0770-546-075. (9056-I)

ELADÓ héjatlan tökmag, kukoricafejtő

gép (600 kg/h kap.). Tel. 0747-480-255.

(9074)

ELADÓ szőlő magánúton való lesze-

déssel. Tel. 0741-143-404. (9099-I)

LAKÁS

KIADÓ 1-2 szobás lakást keresek

hosszú távra. Tel. 0756-607-969.

(8848-I)

BÉRELNÉK kis méretű házat, ház-

részt vagy nyaralót Marosvásárhe-

lyen vagy bármely környékbeli

faluban. Tel. 0756-680-226. (9004-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a

Măgurei utcában, vagy csere is érdekel

egy garzonnal. Tel. 0745-996-819.

(9030)

TÁRSKERESÉS

IDŐS életkorú férfi vagyok, egészséges,
özvegy, városi lakos, nyugdíjas. Szeretnék
megismerkedni korban hozzám illő,
kedves nővel, akivel barátságban tudjuk
eltölteni a következő éveket. Leveleket
(telefonszámmal) a szerkesztőség 72-es
irodájába a „Kettesben jobb az élet”
jeligére várok. (9097)

MINDENFÉLE

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

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

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)

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyogháló készítése. Tel. 0771-383-
725. (8988)

VÁLLALOK festést, csempézést,
gipszkartonszerelést, parkettázást stb.
Tel. 0771-393-848, 0749-564-921.
(8991)

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

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. (9073-I)

IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt ke-
resünk napi 8-9 órára. Kövesdombiak
előnyben. Érdeklődni a 0742-048-
004-es telefonszámon. (9081-I)

ELŐKÖNYVELÉST vállalok. Tel.
0756-607-969. (9093-I)

BETEGÁPOLÁST vállalok, előnyben
a nagyállomás környéke. Tel. 0742-
291-609. (9100-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Magadban sirass el mindent,
ami fáj.
hisz úgysem látja más, milyen
mélyre ás
lelked mélyében a csendes zoko-
gás.”

(Kun Magdolna)
Örök hiányát érezve, szeretetét
és emlékét szívembe zárva emlé-
kezem DRÁGA ÉDESANYÁMRA,
a vajdaszentiványi születésű 
DEMETER IRÉNRE, október 6-án,
halálának második évfordulóján.
Isten áldja a lelkedet!
Szerető fia: Jancsi. (9066)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz szép
emléked. Bárhol is vagy, mindig
velünk leszel. Elmentél tőlünk
egy őszi szép napon, de minden
út hozzád vezet, kívánjuk, hogy
adja meg neked mindazt az ég,
amit a földön nem kaphattál meg.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
mindig mellettünk álltál.
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én már
nem szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek.
Búcsúztam volna, de erőm nem
engedett, csak a szívem súgta
halkan: isten veletek.”
Fájó szívvel emlékezünk október
6-án a drága jó férjre, szerető
édesapára, gondos nagytatára és
dédtatára, apósra, ismerősre, a
mezősámsondi születésű 
id. BALOGH MÁRTONRA halálá-
nak 6. évfordulóján.
Áldott emlékét mindig őrizni fog-
juk szívünkben egy életen át. Fe-
lesége, Gizella, két fia: Márton,
Jancsi, menyei, unokái és déd-
unokái. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes! Nyugodjál
békében! (8907)

Múlnak az évek, te nem vagy már
velünk, de tovább élsz szívünk-
ben, soha el nem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk október
6-ára, ma három éve, hogy a ke-
gyetlen halál elragadta közülünk
a drága férjet, édesapát, nagyta-
tát, apóst, ASZALOS ATTILA vá-
sárhelyi lakost. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei. (9077)

Szívünk mély fájdalmával, a 
hiányérzet örök küzdelmével em-
lékezünk AMBRUS IRÉNKÉRE
szül. Szabó halálának hatodik év-
fordulóján. Jóságos és szerető
lényének áldott emlékét szívünk-
ben örökké megőrizzük. Nyugodj
békében, drága Nagyika! Szeret-
tei. (9076)

Te már ott vagy, ahol nincs fájda-
lom, sírodra szálljon áldás és
nyugalom. Álmaid a földben le-
gyenek csendesek, Isten őrköd-
jön pihenésed felett.
Kegyelettel emlékezünk október
6-án a marosugrai BŰKKŐSI 
JÓZSEFRE halálának 15. évfor-
dulóján. Akik ismerték és szeret-
ték, gondoljanak rá szeretettel.
Emléke legyen áldott! Felesége
és testvérei. (9085)

Kegyelettel emlékeztünk október
1-jén édesanyánkra, HAMZA 
VILMÁRA szül. Nemes halálának
16. évfordulóján, február 9-én
emlékezünk édesapánkra,
HAMZA ANDRÁSRA, és május
10-én testvérünkre, HAMZA 
RUDOLFRA haláluk 30. évfordu-
lóján. Nyugodjanak békében!
Szeretteik. (9094-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, rokon, szomszéd és
barát, 

PAPP JÓZSEF 
szíve életének 71. évében meg-
szűnt dobogni. Temetése 2020.
október 6-án, kedden 14 órai kez-
dettel lesz a gyulakuti református
temetőben. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (9086-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, dédnagy-
mama, testvér, sógornő, rokon
és jó szomszéd, 

özv. HAVADTŐI IRMA 
szül. Szilágyi 

életének 89. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése 2020. október 6-án, ked-
den 14 órakor lesz a
nyárádgálfalvi ravatalozóból.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (9092-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Sapientia EMTE Maros-
vásárhelyi Karának közössége
mély megrendüléssel vett
tudomást kedves kolléganőnk,
Orbán Csilla ÉDESANYJÁNAK
elhunytáról. Őszinte rész-
vétünket fejezzük ki a gyászoló
családnak! Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
(sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kolléganőnknek, Papp
Melindának, és együttérzünk
vele szeretett ÉDESAPJA
elvesztése miatt érzett
fájdalmában. Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak.
A Maros Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság
járványügyi osztálya. (9082)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok mind-
azoknak, akik mellettem voltak a
nehéz pillanatokban, fájdal-
mamban osztoztak, és elkísérték
utolsó útjára a szeretett
gyermeket, gondos édesanyát és
alázatos feleséget, FARKAS
TÜNDÉT. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Külön
köszönetet mondok a volt
kollégáknak az őszinte, odaadó
segítségért. 
Fájdalomtól összetört édesanyja.
(90890-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. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

DR.INCZESÁNDORBELGYÓGYÁSZFŐORVOS betegeket
fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu u. 21/A szám alatti
rendelőben. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (9029-I)

A folyamatosan bővülő KOVÁCSPÉKSÉG új munkatársakat alkal-
maz a következő munkakörök betöltésére: PÉK és PÉKSÜTEMÉNY-
KÉSZÍTŐ, RAKTÁROS, RAKODÓMUNKÁS, SZELETELŐ,
SOFŐR. Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0744-403-114. (65041-I)

FÉMCSARNOKOT GYÁRTÓÉSSZERELŐCÉG MUNKÁS-
OKAT alkalmaz. Tel. 0744-511-215. (9096-I)

TERVEZŐITENDERFELHÍVÁST hirdet a SAPIENTIA EMTE 
Marosvásárhelyi Kara. További információ a ms.sapientia.ro honlapon.
(sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Rohan az idő, múlnak az évek, minden októ-
ber egy fájdalmas búcsúzásra emlékeztet. 
Öt éve távozott az öröklétbe néhai VÁRADI
TERÉZ volt urológiai asszisztensnő. 
Emlékét őrzi volt élettársa, Gábor.
(9055)

A MAROSVÁSÁRHELYI ERDŐKERÜLET  
kemény és puha TŰZIFÁT értékesít 

autóút mellett, útszélen, 
146,9 lej + héa/ 1 űrköbméter áron a következő helységekben:

– Koronka – tel. 0742-002-437
– Somosd – tel. 0732-810-078

– Jedd – tel. 0754-044-746

A felrakodást és az elszállítást nem biztosítjuk.
Érdeklődni lehet hétfőtől péntekig 8-16 óra között. (22312)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzlete. Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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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

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.  

Az utazóközönség 
figyelmébe!

AMarosvásárhelyiKözszállításiVállalatezútonhívjafelafi-
gyelmet,hogy2020. október 5-étől a 10B, 26-os, 27-es és 44-es autó-
buszok végállomása újra a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemnél lesz.

Ugyanakkor a 10B vonal végállomása a bárdosi úti útkereszteződés
lesz. 

AMarosvásárhelyiKözszállításiVállalatvezetősége


