
A CoViD-19 betegek számának gyors növekedése miatt egyre
nehézkesebbé válik a biztos diagnózist jelentő PCR korona-
vírusteszt elvégzése ingyenesen, egyes magánlaboratóriu-
mokban viszonylag gyorsan előjegyeznek, és tesztelnek is,
ami viszont költséges, különösen akkor, ha egy külföldi uta-
záshoz 48 órán belül elvégzett két teszt eredménye szüksé-
ges. Ugyanakkor a magánlaboratóriumok (Doramed, Galenus

például) elkezdték az olcsóbb gyorsteszteket is. Egyes
gyógyszertárak, mint például a marosvásárhelyi Global pa-
tika, forgalmazza már az otthon elvégezhető teszteléshez
szükséges felszerelést.

A képmutatás magasiskolája
A hírek szerint Európa-szerte Romániában a második legmaga-

sabb jelenleg a koronavírus-járvány okozta elhalálozási ráta. Ebben
a helyzetben Nelu Tătaru egészségügyi miniszter és Alexandru Rafila
mikrobiológus egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett: előbbi
szerint azért olyan magas a mortalitás, mert Romániában az elhuny-
tak közé számolják azokat is, akiknek más krónikus egészségi prob-
lémája is volt, és nem minden országban csinálják ezt így. Rafila
ellenben azt mondja, az a helyes, ahogyan Románia eljár az elhalá-
lozások nyilvántartásával kapcsolatban, hiszen a WHO ajánlását
követi ezzel.

Közben a kormányfőnek és az egészségügyi miniszternek címzett
nyílt levélben tiltakozott minap a romániai krónikus betegek orszá-
gos egyesülete, amiért a kormány a kezelésükre szakosodott, legjob-
ban felszerelt Colentina-kórházat is fel akarja „szabadítani” a
koronavírus-fertőzöttek számára. A nyílt levél szerzői szerint az al-
kotmány minden állampolgár (s nem csak a fertőző betegségekben
szenvedők) számára garantálja a jogot az egészségügyi ellátáshoz,
és azt kérik, ne fosszák meg a krónikus betegeket ettől, a bántalmaik
kezelésére alkalmatlan intézményekbe kényszerítve őket. Az egész-
ségügyi minisztérium átszervezéssel, kórházi részlegek kiürítésével
próbálja növelni a koronavírusos betegek befogadására alkalmas
kórházi kapacitást, miután az utóbbi hónapban három-négyszeresére
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Újra színpadon 
a Bekecs 
Néptáncszínház
Kéthetes szünet után ismét színpadon
láthatjuk a nyárádszeredai Bekecs
Néptáncszínházat, idénre tervezett to-
vábbi programjaiban mások is kísérik.
Még legalább egy hónapot szeretné-
nek turnézni, viszont terveiket erőtelje-
sen befolyásolhatja a járványügyi
helyzet romlása – mondta el a Népúj-
ságnak Benő Barna Zsolt együttesve-
zető.
____________5.
Nehéz kampányon 
vagyunk túl
Az emberek döntöttek, 160 szavazat-
tal nyertem meg a választást, viszont
a nyolcból elveszítettünk egy taná-
csost, mindössze heten maradtunk. Ez
annak tudható be, hogy a szavazók
nem találták meg az EMSZ jelét. 191
elrontott szavazat volt csak Makfalván
a tanácsosi listán. Én 140 szavazattal
kaptam többet, mint a tanács.
____________6.
Bírósági ítélet 
függeszti fel 
a nagy lilik és nyári
lúd vadászatát
A marosvásárhelyi Ítélőtábla október
28-án hozott döntése felfüggeszti két
lúdfaj vadászatát, amelyeknél a vadá-
szati kvóták aggasztóan magasak vol-
tak. Az ítélet nem végleges, de a
kihirdetés pillanatától végrehajtandó.
____________9.

Fotó: Nagy Tibor
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Bodolai Gyöngyi

Az esetszám meghaladja a sürgősségi ellátás lehetőségeit

Megjelentek a gyorstesztek 



Vokálszimfonikus hangverseny
Vasile Cazan emlékére 

November 5-én, csütörtökön 19 órától a marosvásárhe-
lyi Kultúrpalota nagyterméből élő vokálszimfonikus
hangversenyt közvetítenek a Román Televízió Maros-
vásárhelyi Stúdiója és a Marosvásárhelyi Rádió közre-
működésével Vasile Cazan zeneszerző, karmester, a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia néhai igazgatója
emlékére. A közvetítés a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia Facebook-oldalán, YouTube-csatornáján, illetve
a Marosvásárhelyi TVR Facebook-oldalán lesz követ-
hető. A filharmónia kamarazenekarát Gheorghe Costin
vezényli, közreműködik a vegyes kar. Műsoron: Vasile
Cazan – Késő ősz, templom és iskola, 23. zsoltár; T. Al-
binoni – g-moll adagio orgonára és vonószenekarra; C.
W. Gluck – Áldott lelkek tánca az Orfeusz és Euridiké
című operából; M. Ravel – Pavane egy infánsnő halá-
lára; R. Wagner – Siegfried-idill. 

26. marosvásárhelyi könyvvásár
az interneten 

Online térbe kényszerült a november 12–15. között
megtartandó Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvá-
sár. Az erdélyi magyar írókról és könyvkiadásról szóló
programok online, élőben lesznek követhetők a vásár
Facebook-oldalán. A vasarhely.ro/konyvvasar honla-
pon az erdélyi kiadók újdonságaiba lehet bepillantani,
valamint elérhetők a kiadók online boltjai, ahonnan vá-
sári jellegű kedvezménnyel vásárolhatók meg a kiad-
ványok. 

Online dicsőítő koncert 
Az udvarfalvi Reménység zenekar november 28-án,
szombaton 21 órától Nincs más név címmel online di-
csőítő koncertet tart. A számos új, időszerű dalt meg-
szólaltató, élő közvetítés a 2004-ben alakult együttes
Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján lesz követ-
hető.

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd
a jelent, és munkálkodhass a
jövőn.” Széchenyi István ezen
gondolatának jegyében dolgo-
zott az elmúlt hetekben a Backa-
madarasért Egyesület.

A halottak napja kapcsán az egye-
sület tagjai tisztelettel és kegyelettel
emlékeztek azokra a köztiszteletben
álló személyekre, akik Backamadaras
életében, a közösségi munkában, 
a kulturális életben maradandót és ér-
tékeset teremtettek, alkottak. Hálájuk
és nagyrabecsülésük jeléül vasárnap
első alkalommal helyeztek el virágot és
gyertyát a templomkertben Baczkama-
darasi Kis Gergely polihisztor, temp-
lom- és iskolaépítő szobránál, valamint
a mostani templom építője, Losonczi
Mózes lelkipásztor sírkövénél. A teme-
tőkertben virágot helyeztek el Makkai
Zsigmond országgyűlési képviselő sír-
jánál, a Horváth-Petrichevics család
kriptájánál a Jézus Szíve katolikus ká-
polnát építtető Horváth Gáborné Bor-
bála-Zsuzsánna sírkövénél, Losonczi
József és Gáspár András lelkipászto-
rok, Náznán Ildikó tanár, Sipos Ernő
és Rebeka tanítók, Szövérfi Eszter tanár, iskolaigazgató,
Gyárfás György és Irma tanítók, Albert-Buzási József
tanár, valamint Gagyi Dénes tanító sírjánál. Ugyanakkor
gondolatban emlékeztek azokra a kiemelkedő személyekre
is, akik nem Backamadarason tértek örök nyugalomra, vi-
szont a közösség sokat köszönhet nekik (mint például
Csíki Sándor tanár, író, politikus, vagy Kovács Mihály és
Piroska pedagógusházaspár és mások), de akiknek a sír-
jára ezúttal nem kerülhet virág, hiszen a járványhelyzet
miatt a madarasiak nem utazhatnak most más települé-
sekre emlékezni. Az egyesület vezetőjétől megtudtuk,
hogy a szervezeti tagok előzőleg is helyeztek el virágot
egy-egy személyiség sírjánál vagy szobránál, idén pedig
megfogalmazódott az ötlet, hogy ne csak elvétve emlé-
kezzenek. A madarasiak hálásak, amiért a faluban ilyen
értékteremtő személyiségek éltek, akikről többet kellene
beszélni, de ez is jó kezdet volt, hiszen másokat is buzdítani
tudtak az emlékezésre és a tisztelet lerovására – részletezte
Báthori Zsuzsánna elnök.

A múlt héten az egyesület egy másik közösségi akciót
is szervezett: folytatta a tavalyelőtt elkezdett faültetést.
Wass Albert művére és üzenetére utalva 2018-ban tizenhá-
rom almafát ültettek el a helyi futballpálya körül. Idén áp-
rilisban szerették volna ezt folytatni, de a járvány miatt
akkor nem kerülhetett erre sor, ezért nemrég újra meghir-

dettek egy jótékonysági gyűjtést Adományozz és ültess egy
fát a jövőnkért! címmel. Aki jónak látta és tehette, egy al-
mafacsemete árát fizethette be az egyesülethez – örömükre
ez a felhívás is sikerrel járt, 35 csemete ára gyűlt be. A jár-
ványügyi szabályozások miatt nem hívhattak meg minden
adományozót a fák elültetésére, ezt múlt csütörtökön az
egyesületi tagok tették meg. Szándékosan választották ezt
a helyet két éve, hiszen ha az önkormányzat a sport mellett
egyszer majd akár rendezvény- és közösségi térként is
használná a területet, ott az egyesület kezdeményezései is
helyet kaphatnak. Az elültetett fákat a szervezet tagjai gon-
dozzák a jövőben, de a csemetéken cetlik hirdetik a fák jel-
képes tulajdonosait. Minden adományozó egy-egy
oklevelet is kapott, amelyen Lénárd Sándor sokatmondó
szavait is tolmácsolja az egyesület: „Otthon van az ember,
ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik
az embert, ahol nagyapja ültette diófának a gyümölcsét töri,
és fát ültetve unokáira gondol.”

Az egyesület nemrég partnerségi megállapodást kötött
a LAB Életmentő Kupakok Egyesülettel, így gyűjtőpontot
létesítettek a faluban is, és arra buzdítanak mindenkit, hogy
gyűjtse a műanyag kupakokat, és a kultúrotthon előtt kihe-
lyezett ládába dobja be. Ezeket egy újrahasznosító cég
veszi át, és az értük kapott pénzösszeget beteg gyerekek
megsegítésére fordítják.

IDŐJÁRÁS
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Ma GYŐZŐ, 
holnap KÁROLY napja.
KÁROLY: lehet régi magyar
személynév a Karulyból, amely
turulmadarat jelent vagy a latin
Carolus rövidülése, amely fiút
jelöl. 
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69 új fertőzött 
November 2-áig, hétfőig Maros megyében összesen 5598
koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A tegnapi adatok sze-
rint 24 óra alatt 69 új esettel nőtt a fertőzöttek száma, az
érintetteknek korábban nem volt pozitív koronavírusteszt-
jük. Az új betegek mellett kilenc személynél már korábban
kimutatták a fertőzést, és a megismételt teszt is pozitív lett.
A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai sze-
rint hétfőn 388 Covid–19-fertőzöttet kezeltek a megye kór-
házaiban. Eddig 981 gyógyultat engedtek haza a
kórházakból, 710 tünetmentes fertőzött tíz nap múlva, to-
vábbi 331 kérésre térhetett haza. A hétfői adatok szerint je-
lenleg 72 személy koronavírus-fertőzés gyanújával van
beutalva. A megye kórházaiban tegnapig 189 fertőzött
hunyt el – olvasható a Maros megyei prefektúra közlemé-
nyében. 

25 település vörös besorolású
A Maros megyei katasztrófavédelmi bizottság jelentése sze-
rint a megye 25 településén haladta meg az elmúlt két
héten a három ezreléket a koronavírus-fertőzöttek száma.
Marosvásárhely, Marosludas, Szászrégen, Nyárádtő, Ma-
rosszentgyörgy, Maroskeresztúr, Marosszentkirály, Maros-
vécs, Koronka, Jedd, Kutyfalva, Maroskece, Nyárádremete,
Radnót, Vajdaszentivány, Magyaró, Marosbogát, Mezőcsá-
vás, Fehéregyháza, Kozmatelke, Mezőgerebenes, Dános,
Nagyernye, Kisikland és Marosfelfalu is a vörös zónához
tartozik. Ezeken a településeken szabadtéren is kötelező a
védőmaszk viselése, a tanintézetek pedig áttértek a kizá-
rólagos online oktatásra. 

A héten még tart a virágvásár
A Maros megyei virágtermesztőktől november 8-áig, vasár-
napig lehet virágokat, virágdíszeket vásárolni Marosvásár-
hely főterén, a virágóra környékén. A kereskedők és a
vásárlók kötelesek betartani a járványügyi óvintézkedése-
ket. 

EMKE-díjak és emléktábla-avató
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület idén ünnepli
fennállásának 135. évfordulóját, illetve megemlékezik az
EMKE főtitkári, ügyvezető elnöki, majd rövid ideig elnöki
tisztjét betöltő Sándor József halálának 75. évfordulójáról.
E két jelentős évforduló tiszteletére Kolozsváron, az 1906
és 1945 között az EMKE irodájának is helyet adó, reformá-
tusok sarokházának nevezett épület kapualjában (Ma-
gyar/1989. Dec. 21.  utca 37. szám) emléktáblát avatnak
november 7-én, szombaton 13.30-kor. A közművelődés kü-
lönböző területein kiemelkedő tevékenységet folytató szak-
embereknek odaítélt EMKE-díjakat szombaton 14 órától a
kolozsvári alsóvárosi  „kétágú” templomban adják át. Az
avatást és a díjkiosztó gálát a járványügyi intézkedések ér-
telmében szűk körben, csak a meghívottak részvételével
tartják meg, a nagyközönség online, az EMKE Facebook-
oldalán követheti.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

3.,kedd
A Nap kel 

7 óra 7 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 4 perckor. 
Az év 308. napja, 
hátravan 58 nap.

Megyei hírek

A dokumentumfilm műfaját boncolgatja Kányádi
Orsolya a Kultúrcsepp műsorban. Utánajár, hogy mi-
lyen lehetőségek rejlenek a dokumentumfilm műfajá-
ban, és összehasonlítja, hogy miért tud népszerűbb

lenni a játékfilm, de kiderül az is, hogy milyen lehet a
jó dokumentumfilmes. Kövessék a műsort az Erdély
TV képernyőjén és Facebook-oldalán kedden este 8
órától!

Dokumentumfilm kontra játékfilm – az Erdély TV műsorában

Újabb harmincöt facsemetét ültetett el az egyesület a futballpálya körül               Fotó: Makkai Csilla

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

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

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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RENDEZVÉNYEK

Múltat, jelent és jövőt tisztelnek 
Backamadarason

Gligor Róbert László



Romániában vitatják, hogy érdemes-e az igazolt új
koronavírusos megbetegedések helyi értékéhez iga-
zítani a korlátozásokat, amikor nagyon eltér az
egyes megyék tesztelési gyakorlata.

Az elmúlt hét végén a sajtó tág teret szentelt annak, hogy
egyes megyékben alig végeznek koronavírusteszteket, és
ezekben a megyékben nem is vezetnek be a járvány ellen kor-
látozó intézkedéseket.

A G4Media.ro portál arra figyelmeztetett, hogy olyan me-
gyék is vannak, amelyekben nyolc-kilenc tesztet végeztek el
egy nap alatt, míg Temes és Kolozs megyében háromezer
körül mozog az elvégzett tesztek napi száma. A portál nyil-
vánvalónak tartotta, hogy több elvégzett teszt több fertőzöttet
mutat ki. A torzulásokról Klaus Iohannis államfőt is megkér-
dezték, aki csak annyit ígért, hogy a szakértők figyelmébe
ajánlja a jelenséget.

A lapok azt is a koronavírustesztek számával hozzák össze-
függésbe, hogy vasárnapra és hétfőre általában visszaesik az
azonosított új fertőzöttek száma. A hét végén ugyanis keve-
sebben fordulnak orvoshoz, és sokkal kevesebb tesztet készí-
tenek.

Múlt csütörtökön és pénteken is 6500 körüli új esetet jelen-
tettek. Mindkét napon 36 ezer fölötti teszt mutatta ki az eset-
számot. Szombaton nagyjából ugyanannyi teszt 5753 új esetet
jelzett, vasárnap 21 556 teszt elvégzésével 5324 új fertőzöttet,
hétfőn pedig 10 566 teszttel 4041 fertőzöttet sikerült kiszűrni.
A számok azt is jelzik, hogy a vasárnap elvégzett és a hétfői
statisztikába bekerült teszteknek több mint 38 százaléka po-
zitív eredményt adott.

A tesztek számával kapcsolatos torzításokról szóló vita
egyelőre nem eredményezte, hogy a hatóságok megváltoztas-
sák a helyi jellegű korlátozások bevezetésének, fenntartásának
a módszerét. Továbbra is azokon a településeken korlátozzák
az iskolák és a vendéglátó egységek működését, valamint te-
szik kötelezővé az utcai maszkviselést, amelyeken az elmúlt
két hétben meghaladta a három ezreléket az új fertőzések ösz-
szesített aránya.

A bukaresti katasztrófavédelmi bizottság hétfőn a korláto-
zások fenntartásáról döntött. Amint a Digi24 hírtelevízióban
megszólaló orvos elmondta: tapasztalata szerint az intenzív
osztályra kerülő betegek kevesebb mint felének sikerül meg-
menteni az életét. (MTI)

Koronavírus 
A tesztek száma miatt torzuló 

statisztikára figyelmeztet a sajtó

A marosvásárhelyi tanács tegnapi első, rendkívüli
ülésén a képviselők döntöttek az öt szakbizottság
összetételéről, így a költségvetési, az urbanisztikai,
a kereskedelmi, a kulturális és a jogi bizottságok
megkezdhetik a munkát. Marosvásárhely polgár-
mestere, Soós Zoltán is részt vett a tanácsülésen. 

A gyűlés Horaţiu Suciu professzor eskütételével kezdődött,
a tanács ezt követően három ügyben hozott határozatot: a kép-
viselők Frunda Csenge Orsolya javaslatára üléselnöknek Ke-
lemen Mártont (RMDSZ) választották meg 2021. januárig, az
érvényesítő bizottságba hét tagot választottak, majd szavaztak
az öt szakbizottság összetételéről. A tegnapi döntés értelmében
a költségvetési bizottság tagjai: Szabó Árpád (RMDSZ), Pápai
László (POL), Horaţiu Suciu (PNL), Pescar Radu Mircea
(PMP) és Kelemen Márton (RMDSZ), az urbanisztikai szak-
bizottság tagjai: Iszlai Tamás (RMDSZ), Portik Vilmos
(RMDSZ), György Alexandru (PNL), Pui Sebastian (PSD) és
Pescar Radu Mircea (PMP), a kereskedelmi szakbizottság tag-
jai: Szabó Péter (RMDSZ), György Alexandru (PNL), Venczi
Vidor János (RMDSZ), Moldovan Călin (Pro Romania) és Ke-
lemen Márton (RMDSZ), a kulturális szakbizottság tagjai: Ta-
mási Zsolt (RMDSZ), Bereczki Sándor (RMDSZ), Voicu
Bogdan Costin (PNL), Jakab István (RMDSZ) és Radu Bălaş
(POL), a jogi szakbizottság tagjai: Frunda Csenge Orsolya

(RMDSZ), Papuc Sergiu (PSD), Kakassy Blanka (RMDSZ),
Molnar Ervin (PNL) és Sergiu Claudiu Maior (Pro Romania).
Frunda Csenge javaslatára a testület azt is elfogadta, hogy a
kisebbségekre vonatkozó határozatokat a jogi bizottság helyett
a kulturális szakbizottságban vitassák meg. 

A napirenden levő tervezetek elfogadását követően Soós
Zoltán polgármester szólalt fel elsőként. A városvezető kö-
zölte, ezután minden tanácsülésen ismertetni fognak egy már
korábban megkötött szerződést, de „minden szerződést nyil-
vánosságra hozunk a belső vizsgálattal párhuzamosan, ha
ezekkel a szerződésekkel gondok vannak” – tette hozzá. Azt
is elmondta, hogy rövid időn belül újabb soron kívüli ülést tar-
tanak, hogy pénzt különítsenek el a hóeltakarításra, a lekö-
szönt testület ugyanis erre a célra nem jelölt meg forrásokat,
és szerződést sem kötött. Claudiu Maiornak pedig azt taná-
csolta egy, a képviselő által nemrég közölt Facebook-poszt
kapcsán, hogy tanulmányozza az értelmező szótárt azzal kap-
csolatosan, hogy mit jelent az „etnikai tisztogatás”, mert ilyen
kijelentéseket tenni valótlanság. 

Radu Bălaş interpellációjában arra kért választ, hogy az
új bevásárlóközpont munkálatait ki vette át, és hogyan te-
hette ezt meg, hogyan tartották be az építkezési engedély elő-
írásait, ugyanis egy, a POL által kezdeményezett és a korábbi
tanács által jóváhagyott határozatot figyelmen kívül hagytak.
A szóban forgó határozat előírja, hogy a bevásárlóközpontok
esetében három, illetve hat parkolóhelyenként egy fát kell ül-
tetni. 

ugrott a fertőzés terjedésének üteme, és csaknem két-
szeresére emelkedett az intenzív osztályon ápolt súlyos
betegek száma. A Covid-kórházak intenzív osztályain
rendelkezésre álló helyek szinte teljesen beteltek. Tătaru
szerint „megoldást fognak találni” arra is, hogy az in-
tenzív terápiára szakosodott mintegy kétszáz rezidens
orvost alkalmazni lehessen a Covid-részlegeken, de
arról senki sem beszél, hogy mi történik a krónikus be-
tegekkel.

Az ország vezetőit és a politikusokat pedig a legke-
vésbé sem érdekli az emberek sorsa. Ők kampányban
vannak, kizárólag a saját érdekük, céljuk lebeg a sze-
mük előtt. A legnagyobb álszent a képmutatás magas-
iskoláját példázó miniszterelnök, aki például a
fiatalokat óva inti ugyan a bulizástól, de mindenkit, öre-
get és fiatalt egyaránt arra biztat, hogy menjen el sza-
vazni. Mert szerinte az sem veszélyesebb, mint ha
leszaladna a sarki boltba. Egyébként ezt az „érvet” egy
másik politikus is felhozta a helyhatósági választások
előtt...

Tehát, legyen bármekkora a fertőzésveszély, az elha-
lálozási ráta, a politikusokat egyetlen dolog érdekli:
mindenki menjen el szavazni, és – tehetnénk hozzá – le-
hetőleg oda üsse a pecsétet, ahová ők szeretnék. 

Egymillióan a távoktatásban
Körülbelül egymillió gyerek tanul online jelenleg Ro-
mániában – számolt be hétfői sajtótájékoztatóján Mo-
nica Anisie oktatási miniszter. A tárcavezető közölte: a
tanfelügyelőségi jelentések alapján hétfőn, november
2-án délelőtt a következő volt a helyzet: 8797 iskolában
tanítottak a zöld, 5029 iskolában sárga, 3830 iskolában
pedig a piros forgatókönyv szerint. (Agerpres)

4041 új koronavírusos 
megbetegedést igazoltak

A legutóbbi tájékoztatás óta 4041 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában 10.566 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte hétfőn
a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A GCS sze-
rint olyan személyekről van szó, akiknek korábban
nem volt pozitív teszteredményük. A járvány eleje óta
összesen 250.704 személynél igazolták a koronaví-
rus-fertőzést Romániában, és 177.361 személyt nyil-
vánítottak gyógyultnak. Ez idáig 3.274.870
koronavírusteszt eredményét dolgozták fel az ország-
ban. Ezek közül 10.566-ot az elmúlt 24 órában végez-
tek el, 7089-et az esetmeghatározás és az orvosi
protokoll alapján, 3477-et pedig kérésre. (Agerpres)

A legtöbb koronavírusos beteg
Szilágy megyében van

Szilágy megyében a legmagasabb az elmúlt 14 nap-
ban jegyzett új koronavírusos esetek összesített
száma ezer lakosra vetítve meghaladta az 5 ezrelé-
ket is – tájékoztatott hétfőn a stratégiai kommuniká-
ciós törzs (GCS). A fertőzöttségi arány Kolozs,
Temes, Fehér és Szeben megyében meghaladta a 4
ezreléket. A GCS szerint a megye lakosságának fer-
tőzöttségi aránya a következőképpen áll jelenleg:
5,17 ezrelék Szilágy, 4,98 ezrelék Kolozs, 4,46 ezre-
lék Fehér, 4,36 ezrelék Temes, 4,04 ezrelék Szeben
megyében, 3,91 ezrelék Bukarestben, 3,86 ezrelék
Bihar, 3,5 ezrelék Arad és 3,36 ezrelék Maros me-
gyében. Az utóbbi 14 napon regisztrált esetek össze-
sített száma meghaladja a 2 ezrelékes küszöbértéket
többek közt Hargita, Brassó, Máramaros, Kovászna
megyében. (Agerpres)

Kevesebb a turista
Szeptemberben 39,5 százalékkal 794.500-ra csök-
kent a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett turisták
száma az elmúlt év ugyanezen hónapjához képest –
derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által
hétfőn ismertetett adatokból. Az INS szerint a szep-
temberben a kereskedelmi szálláshelyeken jegyzett
külföldi turisták 86,3 százaléka európai országból ér-
kezett. A vendégéjszakák száma 36,9 százalékkal
1,912 millióra esett vissza az idei kilencedik hónap-
ban. A szálláshelyek nettó kihasználtsági mutatója
26,3%-os volt a jelzett időszakban. A legnépszerűbb
úti célnak Konstanca megye bizonyult, ahol 975.400
turistát jegyeztek a kereskedelmi szálláshelyeken ja-
nuártól szeptemberig, Brassó megyébe 533.700, Bu-
karestbe 452.300, Prahova megyébe 236.300, Bihar
megyébe 217.500, Szeben megyébe 214.600, Maros
megyébe 200.800, Kolozs megyébe 199.600 turista
érkezett. A legtöbb külföldi látogató Németországból,
Olaszországból, Izraelből, Franciaországból és az
Egyesült Királyságból érkezett Romániába az év első
kilenc hónapjában. (Agerpres)
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A képmutatás 
magasiskolája

Antalfi Imola

Rendkívüli ülésen döntött a marosvásárhelyi tanács 
a szakbizottságok összetételéről

Soós Zoltán: 
nyilvánosságra hozzuk a szerződéseket

Fotó: Nagy Tibor



Ha valaki gyorsan meg akar győ-
ződni arról, hogy fertőzött-e, el-
kapta-e a betegséget, két gyorsteszt
közül választhat. A vércukorszint
meghatározásához hasonló eljárás-
sal, az ujjbegyvérből az antiteste-
ket (IgM, IgG) kimutató
tesztlapocskát és tartozékait vásá-
rolhatja meg. Ehhez tudni kell,
hogy az antitestek körülbelül a fer-

tőzést követő hetedik nap után je-
lennek meg a vérben. Számuk a
fertőzést követő második héten 80
százalék körül van, és a harmadik
héten a legmagasabb (95 százalék),
majd a rehabilitáció időszakában
csökken. 

Másik lehetőségként a teszt-
anyaggal az orrüregből, valamint a
garatból vett váladékból a vírust ki-
mutató tesztlapocskát és tartozéko-

kat lehet megvásárolni a patikából.
Ez az eljárás bonyolultabb, mivel
órákkal a tesztelés előtt nem szabad
enni, inni, dohányozni. Mivel mind-
két eljárás speciális felszerelést és
elővigyázatosságot igényel, néhány
lejjel többért ugyanezt elvégzik a
magánlaboratóriumokban, a Dora-
mednél például még aznap vagy ké-
résre sürgősségi jelleggel is közlik
az eredményt.

Ahhoz azonban, hogy tünetmen-
tes vagy enyhe tünetekkel karantén-
ban lévő, esetleg kontakt
személyként nyilvántartásba vegye-
nek valakit, és betegszabadságot
kapjon az otthon töltött időszakra,
olyan PCR-teszt eredményére van
szüksége, amelyet a sürgősségi
szolgálaton keresztül a kórházi la-
boratóriumban végeztek el. Ha sú-
lyosbodik a beteg állapota, hasonló
módon elvégzett PCR-teszt pozitív
eredménye alapján részesülhet kór-
házi ellátásban. 

A tennivalókról dr. Salanţă
Maria főorvost, a Marosvásárhelyi
Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház
sürgősségi részlegének osztályveze-
tőjét kérdeztük. 

A doktornő elmondta, hogy aki
fertőzött személlyel, személyekkel
érintkezett, és tünetmentesen elkü-
lönítésbe vonul, ezt bejelenti a há-
ziorvosának, aki értesíti a megyei
közegészségügyi igazgatóságot. 

Akinek hasonló körülmények kö-
zött enyhe tünetei vannak, szintén a
családorvosához kell fordulnia, aki
kéri a közgészségügytől, hogy a pá-
cienst teszteljék, és amikor sorra
kerül, a mentősök kiszállnak és
mintát vesznek. 

Akinek középsúlyos tünetei van-
nak, annak hívnia kell a 112-es szá-
mot, hogy a sürgősségi szolgálattól
mentőt küldjenek érte, és ne kelljen
kimennie az utcára. A mentőre tü-
relmesen kell várnia, mert rengeteg
a hívásuk. Ezeket a betegeket nem
tesztelik otthon, hanem a sürgősségi
ügyeletre szállítják őket. 

Aki súlyos tüneteket észlel, szin-
tén a sürgősségi szolgálathoz kell
fordulnia, ahonnan az esetek sú-

lyossági foka, a betegek kora és ál-
lapota szerint szállnak ki, hogy az
ügyeletre szállítsák. Annyi már a
beteg, hogy minden igyekezetük el-
lenére sem tudnak az elvárt gyorsa-
sággal eleget tenni a hívásoknak –
tette hozzá a doktornő. 

Sok a panasz, miszerint hosszú
ideig tartják az ügyeletre szállított
beteget a folyosón az állapotuknak
nem megfelelő körülmények között
– tolmácsoltuk a főorvosnőnek az
utóbbi időben hallott véleményeket.
Azt válaszolta, hogy 12 betegszál-
lító ágyuk van, és sokszor 70-80-an
várakoznak, hogy a tesztet elvégez-
zék. A beteget akkor utalhatják kór-
házba, ha a teszt pozitív. A mintákat
reggel 7-ig lehet leadni a kórházi la-
boratóriumba, tehát akit 7 óra után
szállított be a mentő, annak másnap
reggel 7-kor továbbítják a mintáját,
ami aznap délutánra készül el, tehát
valóban sokat, akár több mint egy
napot is kell az ügyeleten tölteni,
amíg a pozitív teszteredmény és az
elvégzett vizsgálatok alapján a
megfelelő kórházba szállítják a me-
gyeközpontban vagy a vidéki egy-
ségekben. Az eredményeket a
sürgősségi szolgálat továbbítja a
közegészségügyi igazgatóságnak,
ahol a kontakt személyeket is
számba veszik.

Szerettük volna a közegészség-
ügyi igazgatóság véleményét is tol-
mácsolni, de egyetlen hívott
telefonszám sem volt elérhető. Arra
lettünk volna kíváncsiak, hogy Ma-
rosvásárhelyen nem tudtak-e segít-
séget kérni egyetemi hallgatóktól,
hogy a tájékoztatás és a kapcsolat-
tartás az érdekeltekkel zökkenő-
mentes legyen. 

Százéves gyülekezeti önálló-
ságát ünnepelte a reformáció
ünnepén a havadtői reformá-
tus egyházközség, s ebből az
alkalomból hálaadásra is sor
került: szombaton kopjafát
állítottak a templomkertben.

Ünnepi beszédében Csíki Le-
vente lelkipásztor a krisztusi áldo-
zatról beszélt: Jézus vállalta a
keresztet, az áldozatot, mert látta az
ember elesettségét és azt, hogy

szüksége van a szeretetre. Ő nem le-
mondott a bukott emberről, hanem
szeretetével vállalta a golgotai utat,
hogy nekünk megváltást adjon. Pél-
dája szerint jártak el a reformátorok
is, akiket az Isten iránti szeretet arra
szólított, hogy az emberi törvénye-
ket félretéve Istenre figyeljenek. Ők
az apostoli intésre figyelve erősek
voltak a hitben akkor is, amikor tá-
madták őket. Akit a 16. században
megérintett a reformáció szele, azt
nem lehetett többé megingatni hité-
ben. Ma, a huszonegyedik század-
ban, amikor az ember eltávolodik

Istentől, a hittől, a krisztusi parancs-
tól, ismét érkezik a megszólítás,
hogy legyünk példaképek, buzgól-
kodjunk az Úr dolgaiban, életünk,
cselekedeteink által hirdessük az
igét, ahogy a reformátorok is tették
– hangsúlyozta a lelkész.
Hittel tekinteni előre

Az ünnep arra is alkalmat nyúj-
tott, hogy a gyülekezet megemlé-
kezzék önállóságának száz évéről,
egy harcokkal, fájdalmakkal, nyo-
morúsággal is terhelt időszakról.
1920 nemcsak a magyarság, hanem

a havadtői reformátusok életében is
sorsfordító esztendő volt, a múlt
század elején még Erdőszentgyörgy
leányegyházának számító gyüleke-
zet ekkor önállósult. Azóta hét lel-
kész szolgált az 1826-ban épített
templomban, a gyülekezet pedig
megőrizte hitét, anyanyelvét, dolgo-
zott és gyermeket nevelt. Amikor
ma a kisebb gyülekezetek arra töre-
kendnek, hogy leányegyházzá vál-
janak, akkor példaként kell
tekinteni a gyarapodó gyülekeze-
tekre, amelyek az önállóság útját
választják. A most felállított kopjafa
az önállóságra emlékeztet, de arra a
felelősségre és munkára is, amelyre
Jézus Krisztus hív – mondta el ün-
nepi beszédében a lelkész. Az em-
lékoszlopot a havadi Demeter
Levente készítette, hazaszállításá-
ban, felállításában, a talapzatépítés-
ben végzett munkájáért a
gyülekezet gondnokát, presbitereit,
tagjait illeti a köszönet –
hangzott el, majd a gyüle-
kezet ifjai mutattak be
rövid ünnepi műsort.
Bátorság, hűség, remény

Az oszlopot a templom-
kertben Csíki Levente lel-
kipásztor és Varga József
gyulakutai polgármester
leplezték le. Ünnepköszön-
tőjében a község elöljárója
a kopjafa jelképeire hívta
fel a figyelmet: az életet je-
lentő napra, az életet adó,
gyermeket, új nemzedéket
nevelő anyát jelképező tu-
lipánra is. Emlékeztetett az
oszlop mellé kitűzott szé-
kely zászló csillagösvé-
nyére, illetve a nemzeti
lobogó színeire és azok je-
lentésére. Aki nem álmo-
dik, nem mer tenni
településéért, nemzetéért,
az hordozhatja-e a lobogó
piros színét? Aki nem hű-
séges nemzetéhez, telepü-

léséhez, viselheti-e a fehér színt? A
reményvesztett ember méltó-e a
zöld színre és a lobogóra? – tette fel
a költői kérdéseket a felszólaló, és
azt kívánta, hogy ez a kopjafa a bá-
torságot, hitet, reményt jelentse, és
legyen az igazi havadtői összefogás
jelképe. 

A koszorúzás után Csíki Levente
azt emelte ki: továbbra is tervezni
kell a jövőt, nevelni a gyermekeket,
hogy iskoláink, templomaink telve
legyenek. „Legyünk mindannyian
hitvallók, a református egyház hit-
valló tagjai, hiszen erre hív minket
a reformáció is” – zárta a kéttucat-
nyi gyülekezeti tag jelenlétében
megtartott kis ünnepséget a lelki-
pásztor azzal a hittel, hogy száz év
múlva rólunk, a munkánkra is em-
lékezni fognak. A jövőre int az em-
lékoszlop Sámuel könyvéből vett
igei felirata is: „Mindeddig megse-
gített minket az Úr.”

(Folytatás az 1. oldalról)

Gligor Róbert László

Az önálló százéves időszakra is emlékezett a gyülekezet a kopjafa felállításával Fotó: Gligor Róbert László
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A reformációra és az önállóságra emlékeztek
Kopjafát lepleztek le Havadtőn

Megjelentek a gyorstesztek

Fotó: Nagy Tibor



Kéthetes szünet után ismét
színpadon láthatjuk a nyárád-
szeredai Bekecs Néptáncszín-
házat, idénre tervezett
további programjaiban mások
is kísérik. Még legalább egy
hónapot szeretnének tur-
nézni, viszont terveiket erő-
teljesen befolyásolhatja a
járványügyi helyzet romlása –
mondta el a Népújságnak
Benő Barna Zsolt együttesve-
zető, és azt is elárulta, hogy
az utóbbi másfél hét alatt 
egalább negyven helyszínt
cserélt már a fellépési naptá-
rukban.

Szeptember 30-án a Maros Me-
gyei Tanács jóváhagyta a Nyárád-
mente Kistérségi Társulás egyik
projektjének anyagi támogatását,
amely révén 32 kulturális és didak-
tikai interaktív előadás bemutatását
tervezték, ennek felét a Maros me-
gyei szórványmagyarság számára,

másik felét a környező erdélyi me-
gyékben. A járványhelyzet folya-
matos romlásával azonban azon is
gondolkodniuk kell, hogy ahol egy
előadást nem tudnak megtartani, ott
online viszik azt a nézők elé. Öröm-
mel tapasztalták, hogy ez is járható
út, hiszen legutóbbi előadásukat is
jóval többen nézték meg így, mint
ahányan befértek volna egy előadó-
terembe.

A projektben nyolc helyszín sze-
repel négy-négy tevékenységtípus-
sal, és ebben a Bekecs mellett más
kulturális szereplők is jelen lesznek:
a marosvásárhelyi Yorick Stúdió a
MaRó, Kilyén Ilka színművész és
Ritziu Ilka Krisztina színművész a
Szálkák és A gyertya könnye című
előadással, valamint a marosvásár-
helyi Cantuale énekegyüttes és Buta
Árpád énekes. Kásler Magda és az
Üver zenekar a Hangszermesék
című interaktív didaktikai előadás-
sal jelentkezik, de érintett a Tokos
zenekar is, amely egyrészt egyéni
fellépőként is jelen van a színpadon,

és „hangszersimogató” előadást is
tart a gyerekeknek. A Bekecs Nép-
táncszínház egyrészt három gyerek-
műsorát (Hamupipőke, Legendák
kertjében, Mátyás király igazságai)
és az Ember az embertelenségben
című táncszínházi előadását aján-
lotta fel az őszi kulturális turnéra,
másrészt a kistérségi társulás, a Be-
kecs és más Maros megyei néptán-
cosok bevonásával létrehozott egy
folklórműsort (Reliktum), amelyet a
kisebb színpadokra alkalmaznak, és
több helyszínre is elvisznek.
Amíg be nem pirosodnak

Ezekkel a produkciókkal lépné-
nek közönség elé ez évben a hátra-
levő egy-másfél hónap során.
Folklórműsort, táncszínházi, klasz-
szikus színházi, továbbá családi elő-
adásokat és templomi kis-
koncerteket terveztek. A projekt
célja, hogy interkulturális és inter-
etnikai előadások révén bemutassák
a Nyárád és Maros vidékének kul-
turális értékeit több erdélyi megyé-

ben. Nem tudják azonban, hogy mi
valósulhat meg tervükből, hiszen
erőteljesen befolyásolja a fellépési
lehetőségeket a járványügyi hely-
zet. A települések lassan, de folya-
matosan kerülnek vörös jelzésű
besorolásba, így ott a továbbiakban
nem lehet előadásokat tartani. Je-
lenleg olyan helységekkel tervez-
nek, amelyek zöld, illetve sárga
színnel jelzettek a járványügyi
görbe szerint. A zöld zónákban
50%-os teremkapacitással, illetve a
sárga zónában 30%-os nézőszám-
mal terveznek, továbbá minden jár-
ványügyi előírást betartanak, mind
a nézők közötti távolságtartást, mind
pedig a maszkviselést és az előadás
előtti testhőmérséklet-mérést. 
Nyolc megyében

Fellépéseiket Maros megyével
kezdték, október 24-én Dicsőszent-
mártonban láthatták az érdeklődők
a Yorick Stúdió MaRó című két-
nyelvű előadását, majd másnap
közvetítették ugyanezt a nagysze-
beni és a szovátai közönségnek,
mivel ezen a két helyszínen elma-
radtak az előadások. Múlt szerdán
Szászrégenben láthatták az érdeklő-
dők a Hangszermeséket, pénteken
Nagyernyében, szombaton Job-
bágyfalván és Székelyabodban volt
látható a Reliktum, Szolokmában
pedig A gyertya könnye című elő-
adás. 

November 4-én látogatnának
Vargyasra, Kovászna megyébe, A
gyertya könnye és a Reliktum elő-
adásokkal, november 7-én a Brassó
megyei Négyfaluban is ugyaneze-
ket mutatnák be, november 8-án a
Kovászna megyei Haralyon a
Hangszermesék és a Reliktum, a
Szatmár megyei Örvénden pedig a
Mátyás király igazságai és a Relik-
tum lenne műsoron. November fo-
lyamán Kilyén Ilka színművésznő
Szászrégenben (8-án), Szovátán
(15-én) és Dicsőszentmártonban
(22-én) tartana előadásokat a temp-
lomi istentiszteletek keretében, on-
line pedig a Cantuale énekegyüttes

tartana előadást a kolozsvári, gyu-
lafehérvári, segesvári és brassói ma-
gyar felekezeteknek. A sok
lemondott előadás miatt olyan he-
lyeken is szeretnének fellépni, ahol
eredetileg nem terveztek, ezért je-
lenleg Hunyad és Szatmár megyé-
ben is további helyszíneket
keresnek.
Filmstúdió Nyárádszeredában

Ha a járványügyi helyzet alaku-
lása miatt a betervezett előadások
közül valami elmarad, azt online te-
szik elérhetővé a közönség szá-
mára, ehhez országos és helyi
televízióstúdiók vannak segítsé-
gükre, de számos szervezet, sajtóor-
gánum Facebook-oldalán is
követhető lesz az adott időpontban
az előadás, illetve a befejezés után
még három-négy órán át elérhető
lesz az interneten. Ezért Nyárádsze-
redában egy kis stúdiót rögtönöz-
tek, ahol folyamatosan készülnek a
felvételek az előadásokról, hogy
minden műsor szakmailag kifogás-
talan minőségben legyen elérhető,
ezek a felvételek fogják helyettesí-
teni az esetlegesen elmaradt előadá-
sokat. A pontos program a Bekecs
Néptáncszínház Facebook-oldalán,
illetve a Nyárádmente Kistérségi
Társulás oldalán lesz követhető,
ezért aki teheti, kövesse az esemé-
nyeket az online térben is. 

A kulturális projekt november
23-ig tart, de szeretnék kitolni de-
cember elejéig, hogy minél több
helyszínre eljuttathassák előadásai-
kat valós fellépéssel vagy internetes
úton – részletezte Benő Barna
Zsolt, aki szerint ez az előadás-so-
rozat kitűnő lehetőség arra, hogy a
Nyárádmente Kistérségi Társulás
internetes felületét és a térség,
Maros megye egyéb kulturális érté-
keit is népszerűsítsék. Amíg lehető-
ség van rá, megpróbálnak „teljes
gőzzel” élőben, fizikailag is jelen
lenni a színpadon az Őszi kultúrtáj-
nak nevezett előadás-sorozattal, ha
pedig a helyzet úgy alakul, akkor
marad az online előadás számukra
és a nézők számára egyaránt.

Vasárnap, november elsején a
Vártemplomban bemutattuk
Bandi Kati textilművész alko-
tását – egy úrasztali terítőt,
melyet Hoţa Jutka presbiter
rendelt és adományozott az
egyházközségnek.

Amikor megköszönöm az ipar-
művésznek és az adományozónak
ezt a rendkívül szép és értékes alko-
tást, akkor megpróbálom el is he-
lyezni a Vártemplom művészeti
kincsei között, valamint a művésze-
tek történetének gazdag évszázada-
iban.

A Vártemplom restaurálásának
egyik célja az épület állagának
megőrzése és javítása volt. A máso-
dik fontos célja pedig építészeti ér-
tékeinek és a berendezési tárgyak
művészeti tartalmának bemutatása. 

A vakolat alól előbukkant az öt-
száz éves Szent László-freskó tűz-
ben megpróbált töredékének
színvilága.

A gótikus ablakok faragott szár-
köveiről letisztították a meszet, és
most eredeti pompájukban tekinte-
nek ránk az ablakon besugárzó
fényből. 

A kétszázharmincöt éves műem-
lék barokk orgona és az 1760-ban
készült éneklőszék környezetében
Bandi Kati textilművész munkája is
elnyeri méltó helyét.

Ennek az úrasztali terítőnek
nemcsak a Vártemplomban lesz
meg a helye, hanem a textilművek
sok száz éves nyilvántartásában és
értékelésében is.

Magyar területen az első fennma-
radt textilművészeti alkotás egy mi-
seruha, amelyet I. (Szent) István
király és Gizella királyné 1031-ben
adományozott a székesfehérvári ba-
zilikának. Ezt az udvari hímzőmű-
helyben készült miseruhát a XII.
században alakították át koronázási
palástnak.

1470-ben készült Mátyás király
trónkárpitja, az itáliai reneszánsz
egyik remekműve.

A XVI-XVII. századi hímzések-
ben felismerhetők mind a keleti,
mind a nyugati stílusáramlatok. 

A szőnyegek behozatala Keletről
már a XIV. századtól elkezdődött,  a
korai textilféleségekből a Magyar
Nemzeti Múzeum mintegy tízezer
darabot őriz.

A XX. század első jeles ipar-
művésze, aki egy személyben ter-
vezi és kivitelezi munkáit,
Ferenczy Noémi volt. Kiemel-
kedő vallási ihletésű munkái

közül említjük a Teremtés címűt
és a Menekülés Egyiptomba –
Jézus születését ábrázoló textil-
munkát.

Bandi Kati textilművész gazdag
munkásságában megtaláljuk a hím-
zett képeket, faliszőnyegeket,

úrasztali terítőket, nőszövetségi
zászlókat, sajátos öltözékeket – népi
motívumokkal díszített sajátos stí-
lusú ruhákat, pasztellképeket. Ábrá-
zolásában nagy teret biztosít a
magyar mondavilágnak. A nap, a
hold, a szarvasok, az erdők, a bol-
dogság kék madara jelennek meg
motívumaiban, valamint fontos szá-
mára az édesapjától, Bandi Dezső-
től örökölt népművészeti elemek
bemutatása.

Egy énekesnő, aki a Bandi Kati
textilművész által készített ruhában
lép fel esküvőkön, így vall: „a ze-
nekar megjegyezte, hogy amikor
megjelenek, a vendégek a szájuk
mellé teszik a krumplit”.

E gyönyörű úrasztali terítő körül
mi, református vártemplomi hívek
ne szívünk mellé, hanem szívünk
közepébe helyezzük templomunk
szépségeit és Isten Igéjének meg-
tartó igazságait. 

Henter György 
vártemplomi lelkipásztor
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Úrasztali terítő 
a marosvásárhelyi Vártemplomban

Gligor Róbert László

A járványhelyzettől függően lépnek fel
Újra színpadon a Bekecs Néptáncszínház

Őszi kultúrtáj címmel számos erdélyi településre vinnének kulturális műsorokat Fotó: Gligor Róbert László
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A következőkben Vass Imre
arról tájékoztatott, hogy az új
óvoda építése nem ment
simán. A községvezető szerint
a munkát újra meg kellett hir-
detni, mert a vállalkozó nem
dolgozott úgy, ahogy kellett
volna. 

– Felbontottuk a szerződést, új
kiírás volt, ami nyolc hónapba ke-
rült, de végre  a munkálatokat újra-
indítottuk. Egy teljesen új, korszerű
óvoda épül, napközis programmal
működik majd: a gyermekek ebé-
delnek, délután alszanak.

Folytatják a járdásítást is
Makfalván nagyon sokan igényel-

ték a járdát az elmúlt négy évben, és
az önkormányzat ígéretet is tett rá,
ugyanis nagyon gyenge minőségű
járdák voltak a faluban.

– Sikerült Hármasfaluban egy
kilométer járdát kiépíteni Leader-
pályázatból, Makfalván pedig a tel-
jes járdásítás megtörtént a falu jobb
oldalának teljes hosszában, több
mint két kilométeren.

Ebben a mandátumban folytatni
kívánják a járdaépítést, főleg Hár-
masfaluban.

Bővíteni kell az ivóvízhálózatot
– Jelenleg az ivóvízhálózatot kell bővítenünk,
még mindig van egy-két utcánk Makfalván,
ahol nincs még megoldva az ivóvíz-szolgál-
tatás.

A kisebb települések közül Székelyabodban sike-
rült befejezni a ravatalozót, két kultúrotthont újítot-
tunk fel, fúrattunk egy kutat – sorolta a község első
embere. – Valamikor Abodban nagy gond volt a víz,
főleg szárazság idején, ezért fúrattuk a település köz-
pontjába a kutat, amit villanypumpával szereltünk fel.
50 méter mélyre fúrtunk le, gombnyomásra jön a víz.
Ugyanezt megtettük Szolokmában is, hogy megoldjuk
a vízellátást.

Elkészültek a szolokmai út aszfaltozási tervei, le is
adtuk az Országos Beruházási Alaphoz (CNI), és
ugyanide adtunk le egy pályázatot kultúrotthon-épí-
tésre, valamint a szolokmai és a székelyabodi út asz-
faltozására. 

A hármasfalui iskola teljes felújítása, a bútorzat ki-
cserélése is a terveik között szerepel. Ennek a mun-
kálatnak már megvan a nyertese is, a napokban
megkapják a Maros Megyei Tanácstól az építkezési
engedélyt, és még ebben a hónapban hozzáfognak a
munkához. Saját erőből kívül-belül újitották fel a hár-
masfalui kultúrotthont.

Nehéz kampányon 
vagyunk túl

Vass Imrét a vá-
lasztásokról kér-
deztük. Az Erdélyi
Magyar Szövetség
(EMSZ) színeiben
nyert mandátumot
az RMDSZ jelöltje
ellenében.

– Nagyon nehéz
kampányon vagyunk
túl. Kemény volt az el-
lenfél, kemény kam-
pányt folytattak, mert
az RMDSZ Marosvá-
sárhely után Makfal-
vára összpontosított, és
ki is mondták, hogy a tisztséget
mindenáron vissza kell szerezni. Mi
arra hivatkoztunk, hogy szeptember
27-én az embereknek arról kell dön-
teniük, hogy amit közösen sikerült
elérnünk, azt folytatjuk-e tovább.

Az emberek döntöttek, 160 sza-
vazattal nyertem meg a választást,
viszont a nyolcból elveszítettünk
egy tanácsost, mindössze heten ma-
radtunk. Ez annak tudható be, hogy
a szavazók nem találták meg az
EMSZ jelét. 191 elrontott szavazat
volt csak Makfalván a tanácsosi lis-
tán. Én 140 szavazattal kaptam töb-
bet, mint a tanács.

A polgármesterjelöltek listáján
tisztán látszott, hogy két jelölt van,
a tanácsosi listákon keresték az
EMSZ-t, és amikor észrevették,
hogy rossz helyre ütötték, megke-
resték, és oda is ütöttek egy pecsé-
tet.

Nagyon sok olyan szavazólap
volt, amelyen két pecsét is volt. A
190 elrontott szavazat sokatmondó.

Szolokma nem igazán szavazott,
erre számítottunk is, mert Szolok-
mának egyetlen kérése az út kor-
szerűsítése volt, azt pedig még nem
tudtuk leaszfaltozni. De Hármasfa-
luban, Makfalván és Székelyabod-
ban is nyertünk.

– Milyen terveik vannak a követ-
kező négy évre?

– Megpróbálunk az elkövetke-
zőkben úgy dolgozni, hogy legkö-
zelebb Szolokma is nekünk adjon
bizalmat. Én magam az egész köz-
ség polgármestere szeretnék lenni,
természetesen elvárom, hogy az el-
lenzék konstruktívan viszonyuljon
a dolgokhoz, mert már olyan han-
gokat is hallottunk, hogy „ők majd
megmutatják”. Majd meglátjuk, mi

történik a valóságban. Szeretném,
ha jól együtt tudnánk dolgozni,
mert végül is az elmúlt időszakban
aránylag jól együttműködtünk.
Szinte nem is volt olyan határozat-
tervezetünk a 22-ből, amire azt
mondták volna, hogy elutasítják.
Ugyanezt szeretném ebben a négy
évben is. Mindenféle sértődöttséget
félre kell tenni, és a község javát
kell nézni és szolgálni.

A következő négy évben termé-
szetesen minden pályázati lehető-
séget kihasználunk. Ugyanúgy,
mint eddig, jó kapcsolatot szeret-
nénk ápolni a határon túli testvérte-
lepüléseinkkel, és mindenképpen
szeretnénk folytatni a járdásítást
Hármasfaluban.

Nagy hangsúlyt szeretnénk fek-
tetni a településen a tisztaságra és a
rendre. Szemeteskukákat fogunk
kihelyezni az út szélére a hozzánk
tartozó településeken, felszólítjuk a
lakosságot, hogy tartsák rendben a
sáncokat, a porták elejét. 

Rendbe tesszük a vízelvezető ár-
kokat az egész község területén, a
mezőgazdasági utaknak a rendbe-
tétele is egyik prioritásunk. Ezek
mellett kiegészítenénk a gépparkot
egy földgyaluval, ezekkel rendben
tartanánk a mezőgazdasági utakat,
és természetesen folytatnunk kell a
csatornarendszer kibővítését Hár-
masfaluban. Még van két-három
utca, amelyeket előkészítettünk. 

A kisebb településeken nem tu-
dunk csatornázni, mert a 2000-nél
kevesebb lakosú települések nem is
pályázhatnak. Ha lehetőség adódik,
természetesen nem hagyjuk ki. 

Egyelőre várjuk, hogy a leadott
pályázatokból melyek lesznek
nyertesek. 

A polgármester elmesélte, hogy október 13-
án rendkívüli tanácsülést hívtak össze ami-
att, hogy megvitassák, folytathatják-e a
félbemaradt aszfaltozást.

– 2018-ban megjelent egy kormányhatározat, amely
az építésben dolgozók bérének emeléséről szólt. Ezt a
különbséget a kivitelező cég elfelejtette időben kérni.
Azt akarta, hogy készítsünk egy függeléket a szerző-
déshez, amely 280 ezer lej plusz héát tartalmazott
volna, amit az önkormányzatnak kellett volna kifizet-
nie. Mi azt mondtuk, hogy abban a formában törvény-
telen, és küldtünk egy levelet az Országos
Közbeszerzési Hivatalnak, hogy a 280 ezer lej plusz
héa különbséget betehessük a költségvetésbe. Választ
35 nap múlva, a választások után kaptunk arra a kér-

désre, hogy mivel nem kértek idejében szerződésmó-
dosítást, jogszerű-e, ha kifizetjük a különbséget.

– Mi állt a válaszlevélben?
– A válaszban az állt, hogy kifizethetjük, ezért –

mivel a pályázatnak ez a része nem elszámolható a
költségvetésből –, rendkívüli tanácsülést hívtunk
össze, ugyanis tanácsi határozat kell erre. Az
RMDSZ-es tanácsosok azonban – egy képviselő ki-
vételével – nem szavazták meg, mert nem értettek
egyet az aszfaltozás folytatásával, törvénytelennek
tartották még azután is, hogy a közbeszerzési hiva-
tal zöld utat adott. Egyébként ugyanazt a választ
adta a Vidéki Beruházási Ügynökség is.

Végül is elfogadta a tanács a határozatot, és foly-
tatható az aszfaltozás.

Tanácsülés bonyodalmakkal

Vass Imre Fotó: Nagy Tibor

Második mandátum
Legfontosabb a csatornarendszer bővítése volt

Vass Imre a második mandá-
tumát kezdte meg Makfal-
ván, miután megnyerte a
szeptemberi helyhatósági
választásokat. Az előző man-
dátumról  kérdeztük a régi-
új polgármestert, aki az
Erdélyi Magyar Szövetség
színeiben kapott bizalmat a
község lakóitól.

– Úgy gondolom – kezdte a be-
szélgetést –, hogy az első mandá-
tum sikeres volt, hiszen elég sok
fejlesztést véghez tudtunk vinni
vagy el tudtunk indítani a 2016–
2020-as időszakban. 

Az egyik fontos megvalósítás-
nak a géppark kibővítését nevezte,
ami, mint mondta, nagyon hasz-
nosnak bizonyult. 

– Vásároltunk egy buldoexka-
vátort, két kisbuszt is beszereztünk: egyiket páyázat-
ból vettük, a másikat ajándékba kaptuk az egyik
testvértelepülésünktől. Ezzel és még sok kézi szer-
számmal is bővült a géppark, jól felszerelt műhelyünk
van. Van egy héttagú csapatunk, amellyel nagyon sok
mindent el tudunk végezni a faluban. Például a csa-
tornázási munkálatokat egy pályázathoz viszonyítva
20 százalékos áron meg tudjuk valósítani.

A csatornarendszer kibővítését tartom az egyik leg-
fontosabb dolognak, amit még az aszfaltozás előtt

meg kellett oldani Makfalván és Hármasfaluban.
Ugyanitt  jelenleg is aszfaltoznak, két utca már készen
van.

Befejeztük a kultúrotthon felújtását, már megvan
az engedélyeztetés is, október 5-én a Bekecs Nép-
táncszínház megtartotta az első előadását, az Ember
az embertelenségben címűt.

– Lehetett előadást tartani?
– Akkor igen, a törvény szerint fél kapacitással, va-

gyis minden második szék lehetett foglalt: a törvé-
nyes távolság és a többi előírás betartásával.

A felújított kultúrotthon

Folytatódnak a munkálatok 
az óvodánál 



Az RMDSZ parlamenti képvi-
selőjelöltjeinek listáját Maros
megyében Kolcsár Anquetil Károly
vezeti, aki 1994-ben a kolozs-
vári Mezőgazdasági és Állat-
egészségügyi Egyetemen
szerzett állatorvosi diplomát.
Körtvélyfájai születésű, az
egyetemi évek után hazaköltö-
zött, és Gernyeszegen nyitott
állatorvosi rendelőt, amely a
községközponton kívül ellátja
Sárpatakot és Balát is. 1995 és
2005 között szarvasmarha-te-
nyésztéssel is foglalkozott. Ál-
lománya elérte a 80 főt, ezért
előbb bérbe vette az egykori
mtsz istállóit, majd megvásá-
rolta ezeket. 2005-ben profilt
váltott, az egyik istállót panzi-
óvá alakította át, amelyet a
későbbiekben bővített. Jelen-
leg fenntartja az állatorvosi
rendelőt és működteti a 
Fekete Ló és a Fehér Ló ven-
dégfogadókat. 

A képviselőjelölt másodéves
egyetemistaként 1990 tavaszán
részt vett a Kolozsvári Magyar Di-
ákszövetség (KMDSZ) megalakítá-
sában, szervezésében. Az egyetem
után, 1994-ben az RMDSZ kört-

vélyfájai szervezetének lett tagja,
édesapja községi RMDSZ-tanácsos
volt. 2000-ben a helyébe lépett,
ugyanebben az évben elvállalta a
községi, majd 2012-től a kerületi
(Gernyeszeg, Marossárpatak,
Nagyernye, Vajdaszentivány) el-
nökséget. Ilyen minőségében vál-
lalta el a jelölést. Lapunknak
elmondta: az RMDSZ működése
óta a Felső-Maros mentének nem
volt képviselője a parlamentben,
ezért többen felkérték arra, hogy
vállalja el ezt a tisztséget. 

– Megválasztásom esetén termé-
szetesen a megyét képviselem

majd. Nemcsak az RMDSZ, a ma-
gyarság, hanem a megye minden la-
kójának az érdekképviseletét
vállalom fel. Elsősorban a vidéki
élet nehézségeit, gondjait, ugyanak-
kor a vállalkozói szférát érintő tör-
vénykezésbeli hiányosságokat
szeretném orvosolni. Tagja vagyok
a Szent György Menedzserklubnak,
már konzultáltunk ez ügyben. Tár-
gyaltam az RMGE Maros vezetősé-
gével is, igyekszem feltérképezni
azokat a sajátos kérdéseket, ame-
lyekre majd közösen kell választ ta-
lálnunk. Emellett természetesen
kapocs szeretnék lenni Marosvásár-
hely és Bukarest között, hogy segít-
sem Soós Zoltán polgármestert
munkájában. Ez ügyben is tárgyal-
tam a polgármesterrel és természe-
tesen Péter Ferenccel, a megyei
tanács elnökével is. Szorgalmazom
a nagyvárosi övezet egyesület mű-
ködtetését, mi több, szóba került az
is, hogy a tagságot kibővítenénk, és
befoglalnánk Marosszentannát,
Gernyeszeget, Sárpatakot is.

A kezdeményezései között szere-
pelne egy országos kerékpárút-há-
lózat kiépítése is. Ennek kísérleti
terveként először Marosvásárhely-
ről építtet ki öt irányba (Szászrégen,
Nyárádszereda, Szováta, Mezőség,
Marosludas) a főút mellett haladó
kerékpárutat. 

– A gernyeszegi helyi tanács el-
készített Gernyeszeg és Körtvély-
fája között egy két kilométeres
szakaszt. A munkálatokat leginkább
az hátráltatta, hogy a nyomvonal
több helyen magánterületen halad.
Innen az ötlet, hogy már a kerékpár-
utak kiépítéséért is szükség lenne
törvénymódosításra,  hogy amiként
az országutak vagy az autópályák
építésekor nemzeti érdekre hivat-
kozva ki lehet sajátítani földterüle-
teket, úgy helyi beruházások
esetén is hasonlóan lehessen el-
járni. Ez nemcsak a kerékpárutak
bővítését, hanem bármilyen más –
a helyi önkormányzatok számára
fontos – beruházás előmenetelét is
segítené. Ehhez kapcsolódva
olyan jogszabálymódosítás kel-
lene, amely azt is lehetővé teszi,
hogy a községek közötti területen
levő közberuházásokat a megyei
tanácsok is támogassák, akár a
helyi önkormányzatokkal partner-
kapcsolatban – mondta Kolcsár Ká-
roly, és hozzátette: ha már a
kerékpárutaknál tartunk, jó lenne,
ha az országos költségvetésből el-
különítenének a kerékpárutak kiépí-
tésére egy alapot, amelyre a megyei
és a helyi önkormányzatok pályáz-
hatnának.

Emellett a képviselőjelölt tapasz-
talatára hivatkozva felvetette azt is,

hogy módosítani kellene az önkor-
mányzati beruházások elő- és mű-
szaki tanulmányainak, valamint a
különböző állami szakhatóság által
kibocsátott engedélyek szavatossági
idejét. 

– Jelenleg nagyon hátráltatja az
önkormányzati munkát, hogy ilyen
fölösleges bürokratikus utakat kell
járni egy-egy engedélyért. Volt eset,
hogy egy komoly beruházás (pl. is-
kolaépítés) esetén amíg sikerült
minden engedélyt beszerezni, le-
járt a műszaki tanulmány határ-
ideje, aztán amire az meglett, újra
engedélyt kellett kérni az áram-
szolgáltatótól, vagy meg kellett
újítani a geológiai tanulmányo-
kat, és így hónapok teltek el,
ameddig sikerült végre a kivitele-
zésig jutni. Ezen változtatni kell.
Nem lesz könnyű, hiszen menta-
litásváltásra is szükség van. A pa-
pírtologatás a korrupció me-
legágya is, ezért azt is szorgalma-
zom majd, hogy minél előbb di-
gitalizálják ezeket a
szolgáltatásokat, hogy ne kelljen
kilincselni, hónapokat várni az
engedélyekre – foglalta össze gon-
dolatait, majd elmondta: az elkö-
vetkezendő időszakban ta-
nácskozni fog az érintett szakmai
szervezetek képviselőivel, és így
körvonalazhatja mindazokat a fel-
adatokat, amelyekkel foglalkozni
szeretne parlamenti képviselőként.

Kolcsár Károly: A vidékfejlesztéssel szeretnék foglalkozni 

Fotó:RMDSZ

Vajda György 

Írásban is rögzítette meg-
egyezését a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség és az
Erdélyi Magyar Szövetség:
Kelemen Hunor szövetségi
elnök és Mezei János, az
EMSZ társelnöke megállapo-
dást írt alá az erdélyi magyar
közösség országos ügyeinek
összehangolt képviselete és a
parlamenti választásokon
való együttműködés érdeké-
ben.

A megállapodás leszögezi: a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövet-
ség és az Erdélyi Magyar
Szövetség közösen indul a 2020.
december 6-i parlamenti választá-
sokon és az RMDSZ képviselőházi
jelöltlistáin két befutónak számító
helyet biztosít az EMSZ országos
bizottsága által kijelölt személyek-
nek.

„Ránk, magyarokra jellemző,
hogy könnyen vitába keveredünk.
Összeszólalkozunk, egymás orra
alá dörgöljük a hibáinkat, majd a
végsőkig kitartunk az igazunk mel-
lett. Ám ránk, magyarokra jel-
lemző az is, hogy nehéz időkben
összefogunk. Így van ez a politiká-
ban is: egy-egy településen vitá-
zunk és versenyezünk, de a
parlamentben egyet akarunk: le-
gyen erős képviselete a magyarok-
nak. 2020-ban teljes összefogás
van a magyar politikai szervezetek
között: az RMDSZ listáin indul az
EMSZ két jelöltje ezen a választá-
son. December 6-án, aki az
RMDSZ listáira szavaz, az a ma-
gyar egységet, az összefogás je-
löltjeit támogatja” – hangsúlyozta
Kelemen Hunor a megállapodás
aláírását követően.

(RMDSZ-tájékoztató)
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Bajnokok Ligája: a mai műsor

A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton nyerte vasárnap
a Forma–1-es Emilia Romagna Nagydíját, ezzel csapata megvédte
konstruktőri világbajnoki címét. A Mercedes brit versenyzőjének – aki
egy hete adta át a múltnak a legendás hétszeres vb-győztes német Mi-
chael Schumacher 91 sikert számláló rekordját – ez volt idei kilencedik,
pályafutása során pedig a 93. futamgyőzelme, amivel tovább növelte
előnyét az összetettben.

A második helyen csapattársa, a finn Valtteri Bottas, a harmadikon
pedig az ausztrál Daniel Ricciardo (Renault) végzett Imolában.

Az idény 13. futamát – amelyet zárt kapuk mögött rendeztek – Bot-
tas, a Red Bull-lal versenyző holland Max Verstappen és Ricciardo re-
mekül kezdte, előbbi a rajt után megőrizte első helyét, utóbbi kettő
pedig egy-egy pozíciót javított, vagyis Hamilton a harmadik helyre ke-
rült. Az éllovas trió fokozatosan növelte előnyét.

A nyolcadik körben az Alpha Taurival versenyző francia Pierre Gasly
műszaki hiba miatti feladni kényszerült a viadalt.

A várakozásoknál hamarabb, már a tizedik körben elkezdődtek a ke-
rékcserék, majd Bottas autóján megsérült a padlólemez, ezért lassulni
kezdett, ugyanakkor Verstappen akkumulátorproblémák miatt – ekkor
még – nem tudta megelőzni. Mindezt Hamilton rendkívül gyors körök-
kel kihasználta, és mivel az abroncsai bírták a tempót, csak a 63 körös
futam harmincadik körében állt ki. A Mercedes taktikája remekül be-
vált, ugyanis a címvédő az első helyre jött vissza, és rögtön elkezdte
ismét növelni az előnyét.

A négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel negyedikként ha-
ladt, de miután a Ferrarinál elrontották a kerékcseréjét, elveszítette esé-
lyét a pontszerzésre.

Autója sérülése miatt Bottas egyre többet hibázott, és bár a 43. kör-
ben Verstappen megelőzte, ám a holland az 51. körben – vélhetően de-
fekt miatt – kiesett, emiatt beküldték a biztonsági autót a mezőny elé.

A Williams brit versenyzője, George Russell még a biztonsági autós
fázisban a falnak ütközött, a Racing Point kanadai pilótája, Lance Stroll
pedig a kerékcserénél elütötte az egyik szerelőjét, akinek nem esett ko-
moly baja.

Hamilton vezetését és sikerét nem fenyegette veszély, végül a leg-
gyorsabb körért járó bónuszpontot is megszerezte.

A Forma–1 történetének századik olaszországi futama egyben a so-
rozat első novemberi versenye volt, amelyet Európában rendeztek.

A szezon két hét múlva a Török Nagydíjjal folytatódik.

Emilia Romagna Nagydíja:
Hamilton ismét nyertA világítóberendezés meghibásodása miatt a Konstancai Viitorul meg-

nyerte a vasárnap esti, jászvásári vendégjátékát a labdarúgó 1. ligában.
Bár a házigazdák 2-1-es előnyben voltak, az este 6 órakor kezdődött

mérkőzést nem lehetett végigjátszani a sötétben, ezért a találkozó játék-
vezetője véget vetett a találkozónak. A meccs egyébként is egyórás ké-
séssel kezdődött, ugyancsak műszaki hiba miatt.

A tengerpartiak a 20. percben Dobrosavlevici góljával vezetéshez ju-
tottak, azonban a jászvásáriak szünet után, két perc leforgása alatt meg-
fordították az eredményt. Mindkét gólt Zajmovic szerezte, a stadion
azonban közvetlenül a második találat után sötétbe borult.

Mivel a világítást nem sikerült újraindítani, ezért a CSM Politehnica –
Viitorul mérkőzést 3-0-ra a vendégek javára írták.

A nap másik mérkőzésén elvesztette évadbeli veretlenségét a Kolozs-
vári CFR. A bajnoki címvédő hazai pályán maradt alul a Medgyesi Gaz
Metannal szemben.

Az A, a B, a C és a D csoport harmadik fordulós mérkőzéseivel foly-
tatódik ma este a labdarúgó Bajnokok Ligájának csoportköre. A hét
első játéknapján Szoboszlai Dominik csapata, a Salzburg a címvédő
Bayern Münchent fogadja.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló:
* A csoport: Lokomotiv Moszkva (orosz) – Atlético Madrid (spa-

nyol) (19.55 óra, TV: DigiSport 1, Telekom Sport 3, Look Sport+),
Salzburg (osztrák) – Bayern München (német) (22.00, M4 Sport, Di-
giSport 3, Telekom Sport 4).

Az állás: 1. Bayern München 6 pont, 2. Atlético Madrid 3, 3. Loko-
motiv Moszkva 1 (3-4), 4. Red Bull Salzburg 1 (4-5).

* B csoport: Sahtar Donyeck (ukrán) – Borussia Mönchengladbach
(német) (19.55, DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport), Real Mad-
rid (spanyol) – Internazionale (olasz) (22.00, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport+).

Az állás: 1. Sahtar Donyeck 4 pont, 2. Borussia Mönchengladbach
2 (4-4), 3. Internazionale 2 (2-2), 4. Real Madrid 1.

* C csoport: Manchester City (angol) – Olimpiakosz (görög) (22.00,
DigiSport 4, Telekom Sport 3), FC Porto (portugál) – Olympique Mar-
seille (francia) (22.00).

Az állás: 1. Manchester City 6 pont, 2. FC Porto 3 (3-3), 3. Olimpi-
akosz 3 (1-2), 4. Olympique Marseille 0.

* D csoport: Midtjylland (dán) – Ajax Amsterdam (holland) (22.00),
Atalanta (olasz) – FC Liverpool (angol) (22.00, DigiSport 2, Telekom
Sport 2, Look Sport).

Az állás: 1. FC Liverpool 6 pont, 2. Atalanta 4 (6-2), 3. Ajax 1, 4.
Midtjylland 0.

Az MTK négy góllal győzte le 
a tartalékos Újpestet

A rendkívül tartalékos Újpest
házigazdaként 4-0-ra kikapott az
MTK Budapesttől a labdarúgó OTP
Bank Liga 9. fordulójának vasár-
napi játéknapján.

A koronavírus-járvány által súj-
tott, így rendkívül fiatal csapattal
kiálló Újpest – amely kérte a talál-
kozó elhalasztását, de az MTK
ehhez nem járult hozzá –, támadás-
ban és védekezésben is súlytalan-
nak bizonyult az első félidőben.
Középpályán a támadásépítés és az
ellenfél akcióinak megszűrése sem
működött, ritkán kezdeményeztek
párharcot. Így az MTK szinte aka-
dálytalanul építhette a támadásait,
és a 18. percben már 3-0-ra veze-
tett.

A második félidőben a hazaiak
védekezése valamelyest feljavult,
sokkal bátrabban és pontosabban
támadtak. Az MTK magabiztos elő-
nye tudatában némileg visszahúzó-
dott, és már nem erőltette a
támadásokat. A folytatásban hely-
zetekig is eljutott az Újpest, de a be-
fejezésekkel nem volt szerencséje,
illetve erőtlen volt az amúgy sok-
szor ígéretesen alakuló akciók lezá-
rása. Érett ugyan a hazaiak
becsületgólja, a mérkőzést azonban
egy kontra végén a vendégek ne-
gyedik találata zárta.

Zöldasztalnál nyert a Viitorul

Ranglista
1. CSU Craiova         9         8          0            1           14-4      24
2. FCSB                     8         6          0            2           22-9      18
3. CFR                       9         5          3            1           10-5      18
4. Sepsi OSK             9         4          3            2           12-8      15
5. UTA                      9         3          5            1           10-8      14
6. Clinceni                 9         3          4            2           8-6        13
7. Botoșani                9         3          2            4           14-13    11
8. Tîrgoviște              8         3          2            3           5-5        11
9. Viitorul                  9         2          5            2           13-14    11
10. Medgyes              9         3          1            5           12-13    10
11. Voluntari              9         3          1            5           10-13    10
12. Nagyszeben         9         2          4            3           10-14    10
13. Jászvásár             9         3          1            5           12-22    10
14. FC Argeș             9         2          2            5           9-15      8
15. Dinamo               8         1          2            5           7-11       5
16. Astra                    8         1          1            6           9-17      4

Ranglista
1. Ferencváros      7            5           2             0        15-4        17
2. Fehérvár FC      8            4           4             0        21-11      16
3. Paks                  9            4           2             3        15-14      14
4. Budafok            8            4           1             3        13-13      13
5. Kisvárda           8            4           1             3        11-12      13
6. MTK                 9            3           3             3        14-13      12
7. ZTE                   9            3           2             4        17-18      11
8. Újpest                9            3           1             5        11-21      10
9. Puskás AFC      8            3           0             5        10-15      9
10. Honvéd           8            2           3             3        14-14      9
11. Mezőkövesd    9            2           2             5        8-11        8
12. Diósgyőr         8            2           1             5        11-14      7

Eredményjelző
* NB I, 9. forduló: Budafoki MTE – Paksi FC 2-3, Újpest FC – MTK

Budapest 0-4, Kisvárda Master Good – Diósgyőri VTK 1-0.
* NB II, 14. forduló: Debreceni VSC – WKW ETO FC Győr 3-0,

Kolorcity Kazincbarcika SC – Budaörs 0-2, Vasas FC – Kaposvári Rá-
kóczi FC 1-0, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Pécsi MFC 0-1, FC
Ajka – Debreceni EAC 3-0, Szombathelyi Haladás – Békéscsaba 1912
Előre 5-0, Szolnoki MÁV FC – Dorogi FC 3-2, Gyirmót FC Győr –
Soroksár SC 1-0, BFC Siófok – Nyíregyháza Spartacus FC 1-2, Szent-
lőrinc – Aqvital FC Csákvár 1-4. Az élcsoport állása: 1. Debreceni VSC
31 pont/14 mérkőzés, 2. Budaörs 27/13, 3. Gyirmót 26/14.

A vb-pontversenyek állása
* versenyzők: 1. Hamilton 282 pont, 2. Bottas 197, 3. Max Vers-

tappen (holland, Red Bull) 162, 4. Ricciardo 95, 5. Leclerc 85, 6.
Pérez 82, 7. Norris 69, 8. Sainz 65, 9. Alexander Albon (thaiföldi,
Red Bull) 64, 10. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 63, 11. Lance
Stroll (kanadai, Racing Point) 57, 12. Esteban Ocon (francia, Rena-
ult) 40, 13. Kvjat 26, 14. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 18, 15.
Nico Hülkenberg (német, Racing Point) 10, 17. Räikkönen 4, Gio-
vinazzi 4, 19. Romain Grosjean (francia, Haas) 2, 20. Kevin Mag-
nussen (dán, Haas) 1

* csapatok: 1. Mercedes 479 pont – és már világbajnok, 2. Red
Bull 226, 3. Renault 135, 4. Racing Point 134, McLaren 134, 6. Fer-
rari 103, 7. Alpha Tauri 89, 8. Alfa Romeo 8, 9. Haas 3

Eredményjelző
Forma-1, Emilia Romagna Nagydíja, Imola (63 kör, 309,267 km)
* pontszerzők: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:28:32.430

óra, 2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 5.783 másodperc hátrány, 3.
Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 14.320 mp h., 4. Danyiil Kvjat
(orosz, Alpha Tauri) 15.141 mp h., 5. Charles Leclerc (monacói, Fer-
rari) 19.111 mp h., 6. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 19.652
mp h., 7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 20.230 mp h., 8. Lando
Norris (brit, McLaren) 21.131 mp h., 9. Kimi Räikkönen (finn, Alfa
Romeo) 22.224 mp h., 10. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo)
26.398 mp h.

* leggyorsabb kör: Hamilton, 1:15.484 perc (63. kör)
* pole-pozíció: Bottas

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga

NB I, 9. forduló: Újpest FC –
MTK Budapest 0-4 (0-3)

Budapest, Szusza Ferenc Sta-
dion, 1150 néző, vezette: Soly-
mosi.

Gólszerzők: Prosser (4., 10.),
Miovski (18., 93.).

Sárga lap:  Pauljevic (44.), il-
letve Prosser (11.).

Újpest: Németh M. – Kastrati,
Nagy Zsolt (69. Varga B.), Bao-
sic, Pauljevic – Mitrovic – Hajdi
(90+3. Laczik), Fehér C. (87.
Szűcs Á.), Stieber Z., Antonov –
Tallo (87. Büki).

MTK: Mijatovic – Balázs B.
(66. Ikenne-King), Ferreira,
Nagy Zsombor, Schön – Cseke
(46. Biben), Mezei Sz. (83. Osei
Clinton), Kata – Gera (83.
Kanta), Miovski, Prosser (66.
Lencse).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 9. forduló:

Jászvásári CSM Politehnica Iași
– Konstancai Viitorul 2-1 (0-1),
a zöld asztalnál 0-3 

Jászvásár, Emil Alexandrescu
stadion, nézők nélkül, veztte:
Mladinovici.

Gólszerzők: Zajmovic (51.,
53.), illetve Dobrosavlevici (20.)

Sárga lap: Luckassen (38.).
Jászvásár: Bosz – Onea, Fră-

sinescu, Baxevanos, Bușu – Tăl-
maciu (1. De Iriondo), Breeveld,
Passaglia – Platini, Zajmovic,
Calcan 

Konstanca: Cojocaru – Dus-
saut, Dobrosavlevici, V. GhiWă,
De Nooijer – V. Fernandez, Gaz-
tanaga, Casap, MăWan – Luckas-
sen, Ely Fernandes.

Eredményjelző
* 1. liga, 9. forduló: : Jászvá-

sári CSM Politehnica Iași –
Konstancai Viitorul 0-3, Kolozs-
vári CFR – Medgyesi Gaz Metan
1-2.

* 2. liga, 10. forduló: Konstan-
cai Farul – CS Mioveni 1-1. Az
élcsoport: 1. Universitatea Cra-
iova 20 pont/8 mérkőzés, 2. Bu-
karesti Metaloglobus 19/10, 3.
Temesvári ASU Politehnica
19/10.

Fotó: MTK



A marosvásárhelyi Ítélő-
tábla október 28-án hozott
döntése felfüggeszti két
lúdfaj vadászatát, amelyek-
nél a vadászati kvóták ag-
gasztóan magasak voltak.
Az ítélet nem végleges, de a
kihirdetés pillanatától vég-
rehajtandó.

Az Ítélőtábla elfogadta ezzel
az Otus Egyesület által benyúj-
tott kérést a Környezetvédelmi
Minisztérium határozatával
szemben, és az 1400/2020-as
kormányhatározat részleges fel-
függesztése mellett döntött. A
dokumentum a vadászható fajok
kilövési számairól rendelkezik a
2020 – 2021. május 14. idő-
szakra, köztük a nyári lúd (Anser
anser) és nagy lilik (Anser albifrons) kilövési kvótái-
ról. A bíróság figyelembe vette a felfüggesztés hiá-
nyában felmerülő veszélyeket és a kormányhatározat
kibocsátásának törvénytelen elemeit.

A román állam képtelen volt azt biztosítani, hogy
a vadászat ne veszélyeztesse a vadon élő madarak ál-
lományait, minden európai tagállam közös örökségét.
A vadászati kvóták megállapításakor nem tartotta be
az 79/409/EC irányelv előírásait, amely a vadon élő
madarak védelméről rendelkezik.

Az állam kudarcot vallott annak biztosításában is,
hogy a vadászat ne veszélyeztesse sem a vadászható,
sem a vadászati tilalom alá eső madárfajok védelmét.
A vonuló fajok esetében a vonulás vagy telelés köz-
beni túlzott vadászat ugyanis teljesen hiábavalóvá te-
heti az Európa más országaiban megvalósított védelmi
intézkedéseket.

A Környezetvédelmi Minisztérium egy olyan,
több mint ötvenezres egyedszám kilövését engedé-
lyező vadászati kvótát hagyott jóvá, amely a nagy
lilik (Anser anser) globális állományának 5%-át, a
hazai állomány 33%-át jelenti. Románia 2013-ban
150.000-280.000 egyedre becsülte és jelentette a
nagy lilik hazai állományát. A nyári lúd (Anser
anser) esetében a helyzet ennél is aggasztóbb. A ha-
tóságok mintegy 14.000 egyed kilövését engedélyez-
ték, miközben az országos állományt 10.000-25.000
egyedre becsülték. A vadászat felfüggesztése nélkül
a hazai nyárilúd-állományokat jelentős veszteség
érte volna.

„Romániának kulcsfontosságú szerepe van vörös-
nyakú lúd (Branta ruficollis) védelmében, hiszen a
globális állomány közel fele nálunk tölti a telet. Ezek

a madarak a nagy lilikekkel alkotnak közös csapato-
kat, így a nem megfelelően szervezett vadászat a világ
egyik legritkább lúdfajának létét veszélyezteti” – nyi-
latkozta Emil Todorov, a Román Madártani Egyesület
szakértője.

Az Otus Egyesület arra inti a Környezetvédelmi
Minisztériumot, hogy azonnal vonja vissza a
1400/2020-es rendeletet, és üljön le a szakmai és civil
egyesületek szakértőivel tárgyalni a vadászati kvóták
megállapításáról és a vadászat szervezéséről, olyan
módszertanok alapján, amelyek tudományos érvekre
és világos szabályokra épülnek.

Szabó Andreea ügyvéd, az Otus Egyesület képvi-
selője úgy gondolja, hogy „ez az ítélet a civil közösség
újabb sikere, ami jelzi a nem kormányzati szervezetek
szakmai érettségét és felkészültségét, valamint a bíró-
ságok érettségét, hiszen elismerik ezen szervezetek
szakértelmét, amivel védeni próbálják az egészséges
és ökológiailag kiegyensúlyozott környezethez való
alkotmányos jogunkat”.

Papp Tamás, a Milvus Csoport Egyesület elnöke:
„Már a második romániai bíróság mondja ki, hogy a
vonuló fajok (jelen esetben a ludak) vadászati kvótá-
inak megállapítását nem tudományos adatokra alapoz-
ták, és így veszélyeztetik a madarak populációit.
Egyesületünk ezt többször is szóvá tette. Örülünk
ennek a döntésnek, főleg annak, hogy a ludaknak lesz
végre egy zavarástól mentes vonulási és telelési idő-
szakuk. Reméljük, hogy ezek az ítéletek egy olyan jö-
vőbe vezetnek, amelyben a vadászati szabályok
meghatározásánál Romániai természeti értékei jelen-
tik a prioritást és nem egyes körök pillanatnyi pénz-
ügyi érdekei.”

Szerkesztette:AntalfiImola

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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Az egyházban először 998-ban ünnepelték önálló
ünnepként a halottak napját. Az ünnep a XI. század-
ban terjedt el széles körben, s a XIV. században vált
hivatalossá. Az eredetileg katolikus ünnepet és népi
hagyományait más felekezetek is átvették. Novem-
ber 1-jén van a mindenszentek ünnepe a katolikus
egyházban, az összes üdvözült lélek emléknapja, és
másodikán a halottak napja. A halottak napja minden
ember számára újra felidézi azt a napot, amikor utolsó
útjára kísért egy olyan hozzátartozót vagy barátot, aki
közel állt hozzá. Lelkünkben itt élnek ma is, akik el-
távoztak, szellemük itt él közöttünk. Halottak napján
mécsest gyújtunk, virágot, koszorút viszünk a sírokra,
ilyenkor fényárba borul a temető. A marosvásárhelyi
Magányosok Klubjában, a klub 30 éves működése
alatt minden évben megemlékeztünk elhunyt klubtár-
sainkról. Gyertya égett emlékükre az asztalon, és klub-
vezetőnk felolvasta az eltávozottak hosszú-hosszú
névsorát, majd a meghívott lelkészek megemlékezé-
sével és imával gondoltunk rájuk. A hosszú évek alatt
számtalanszor álltunk az eltávozottak koporsója mel-
lett. Az idei különleges helyzetre való tekintettel nem
tudunk összegyűlni, ezért klubvezetőnk, Kopacz
Imola klinikai szakpszichológus tanácsára egy újság-
cikkel szeretnénk őrizni emléküket. Sosem szűnik
meg a hiányérzet, csak megtanulunk élni a tátongó
űrrel, amit maguk után hagynak azok, akik elmentek.
Kötelez a 30 év, és ezennel felsorolom az eltávozott
klubtársainkat: 

Demeter Mária, Dénes Erzsébet, Ercse Márta,
Edman Heurt, Farkas Anna, György Antal, Hajdú Irén,
Kiss Anna, Károlyi Teréz, Robas Ida, Nemes Katalin,
Zöld Imre, Szatmári Zoltán, Téglás Zsigmond, Zdra-
vics Béla, Márton József, Bartók Ferenc, Kuti Irén,
Tolvaj Albert, Izsák Mózes, Baricz Szilveszter, Nagy
Rozália II., Pénzes Margit, Farcádi János, Kerekes Pi-
roska, Moldován Sándor, Ötvös Erzsébet, Molnár
Béla, Gyallay Pap Enikő, Takács András, Kiss István,
Szász Gyögy, Vancea László, Simon Emília, Ciprián
Irén, Szőcs Anna, László István, Surugiu Karola, Már-
ton Irma, Máthé Károly, Nagy Margit, Sztroja Erzsé-
bet, Nagy Margó, Gáll Rozália, Farkas Mária, Somodi
Jolán, Szász István, Kovács Béla, Halicska Magdolna,
Demeter Erzsébet, Kovács Károly, Nagy Gyula, Széchi
Ilona, Gioara Rodica, Gaál Margit,Viola Margit, Szabó
János, Pásztor Katalin, Lakatos Gizella, Demeter
Irén, Vackán Júlia, Nagy Rozália.

György Emőke verssoraival zárom: Halottak nap-
ján/ Gyertyaláng a lélek fénye,/ Temetőben lassan
égve./ Krizantémok bársony testén,/ Halottaink szép
emlékén/ Kulcsolt kézzel elmerengünk./ Csendben
befelé könnyezünk./ Imáinkban jelen vannak,/ Min-
dig lelkünkben maradnak…/ Virágos sír őrzi álmuk,/
Reméljük, majd egyszer látjuk./ Gyertyalángban em-
lékük él,/ Szívünk mélyén életre kél./ Temetőben
néma sírnál vágysz arra, hogy némán sírjál./ Halotta-
ink lelke velünk,/ Mécsesekkel emlékezünk. 

CzeránErzsébet

Soha nem feledünk…

Az utcán várnak tesztelésre 
az emberek

A Cseresznye utcában lakom, a GALENUS járóbeteg-rendelő szom-
szédságában. A GALENUS-nál Covid-teszteket végeznek a covidos és
nem covidos személyeknek. Sokszor reggel az emberek csoportokban áll-
nak a kapuban, nyitásra várva. A közelben lakóknak és az utcán eljáró
személyeknek, gondolom, nagy esélyük van a megfertőződésre.

Senki és semmilyen felirat nem figyelmezteti az ott eljárókat, hogy
menjenek legalább az utca másik oldalára. A GALENUS bejáratával
szemben lakó néni ki sem meri nyitni az ablakát, mert a tesztelésre váró
emberek köhögnek, köpködnek az utcán.

Ha a közegészségügyi igazgatóság munkatársai kinéznének az ablakon,
ugyanezeket a jeleneteket láthatnák, gondolom, az ilyen tesztelőhelyek
engedélyezve kellene legyenek, és különböző procedúráknak meg kellene
feleljenek.

Tisztelettel BakkJózsef

Nehéz helyzetben van jelenleg az
egészségügy, a vírusos betegek
száma nagyon megszaporodott.

De ugyanakkor rengeteg a króni-
kus beteg, akiket nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni. Vannak
olyan orvosok, akik a krónikus be-
tegekkel foglalkoznak, ne feledkez-
zünk meg róluk sem. Ezek közé az
orvosok közé tartozik az erdőszent-
györgyi városi kórházban dolgozó
közismert és nagyra becsült 
dr. Serester Annamária. Mi, akik a
Kis-Küküllő mentén lakunk, sze-
rencsés helyzetben vagyunk, hogy
annak ellenére, hogy a fent megne-
vezett orvosnő belgyógyász, senkit
sem utasít el, ha tud rajta segíteni.
Szakmai tudásával, nagy türelem-

mel az évek során mindenféle be-
tegséggel találkozott. Reggel 9 órá-
tól 16-17 óráig a kórházban van. A
betegek nagyobb részét ott kezeli,
mivel a kórház rendelkezik labora-
tóriummal, echográffal, röntgenké-
szülékkel, EKG-val és egyebekkel,
ami a kivizsgáláshoz szükséges.
Így aztán a megyei kórházakba csak
azokat a betegeket küldi, akik
komplikáltabb klinikai kezelésre
szorulnak.

Így a Népújságon keresztül kö-
szönetemet szeretném kifejezni a
többi beteg nevében is.

Tisztelettel régi páciense, 
CondreaEtelka,80éves,

Gyulakuta

Az elismerés nem késik

Mintegy 230 ezer tonna mű-
anyaghulladék kerül évente a
Földközi-tengerbe, és megfe-
lelő intézkedések hiányában
2040-re ez a mennyiség 
megduplázódhat – figyelmez-
tetett kedden a Termé-
szetvédelmi Világszövetség 
(IUCN).

A legnagyobb mennyiségű hulla-
dékot Egyiptom engedi a Földközi-
tengerbe, évi 74 ezer tonnányit,
aztán Olaszország és Törökország
következik a sorban évi 34 ezer, il-
letve évi 24 ezer tonnával – derül ki
az IUCN jelentéséből.

A tanulmány a Földközi-tenger
medenceterületéhez tartozó 33 or-
szágból származó adatokra alapoz.
A partvidék, illetve a Földközi-ten-
gerbe ömlő folyók menti területek
népsűrűsége miatt, illetve a tenger
földrajzi elhelyezkedéséből adódó
félig zárt jellege miatt ezt a területet
világviszonylatban a műanyag-
szennyezés által leginkább érintett
térségnek tekintik, amely fokozot-
tan ki van téve a műanyag felhal-
mozódásának – mutat még rá a
tanulmány.

A Földközi-tengerbe juttatott
műanyaghulladék lakosonkénti le-
osztását tekintve Montenegró áll az
élen fejenként 8 kilogrammos éves
mennyiséggel, majd Bosznia-Her-
cegovina és Észak-Macedónia kö-
vetkezik, mindkettő fejenként 3
kilogrammos éves mennyiséggel.

Összesen mintegy 229 ezer tonna
műanyaghulladék kerül évente a
Földközi-tengerbe, azaz 500 áru-
szállító konténernek megfelelő
mennyiség – mutatott rá közlemé-
nyében az IUCN, hangsúlyozva,
hogy a műanyag 94 százaléka a hul-
ladék nem megfelelő kezelése miatt
jut a tengerbe.

A tanulmány becslései szerint az
évente a tengerbe kerülő 229 ezer
tonna műanyag 94 százalékát na-
gyobb műanyag tárgyak (makromű-
anyag), 6 százalékát pedig

mikroműanyag részecskék teszik
ki.

Jelentős intézkedések hiányában
a szennyezés mértéke tovább nő,
2040-re a tengerbe jutó műanyag-
hulladék mennyisége megduplá-
zódhat, elérve az 500 ezer tonnát –
figyelmeztet a szervezet, hangsú-
lyozva, hogy sokkal „ambiciózu-
sabb intézkedésekre van szükség”,
mint amilyenekre jelenleg az orszá-
gok elkötelezték magukat.

„A műanyagszennyezés a száraz-
földi és tengeri ökoszisztémák, va-
lamint a biodiverzitás hosszú távú
romlásának forrása”, és rendkívül
káros a tengeri állatokra, amelyek a
különböző műanyagdarabok fogsá-
gába kerülhetnek, vagy lenyelhetik
azokat, és elpusztulnak – emlékez-
tetett Minna Epps, az IUCN tengeri
és sarki kutatóprogramjának igaz-
gatója. A szervezet kidolgozta az
úgynevezett vöröslistát, amelyre a
kihalófélben levő állatfajok kerül-
tek fel.

A jelentés szerint évente 50 ezer
tonnával lehetne csökkenteni a
Földközi-tengerbe kerülő műanyag-
hulladék mennyiségét, ha a száz
legszennyezőbb nagyvárosban fej-
lesztenék a hulladékkezelés gyakor-
latát. Bizonyos termékek – például
a műanyag zacskók – betiltása szin-
tén 50 ezer tonnával csökkentené a
vizekbe kerülő hulladék mennyisé-
gét.

„A kormányoknak, a magánszek-
tornak, a kutatóintézeteknek, a vál-
lalatoknak és a fogyasztóknak
együtt kell működniük a folyama-
tok és az ellátórendszer átalakításá-
ban, be kell ruházniuk az
innovációba, át kell váltaniuk fenn-
tartható fogyasztói szokásokra, és
fejleszteniük kell a hulladékkezelés
gyakorlatát annak érdekében, hogy
a műanyagszennyezést megállít-
sák” – nyomatékosította Antonio
Troya, az IUCN Mediterrán Együtt-
működési Központjának igazgatója.
(Agerpres) 

Megduplázódhat a tengerbe
kerülő műanyaghulladék

Bírósági ítélet függeszti fel 
a nagy lilik és nyári lúd vadászatát

Fotó: Nagy Attila



A tanárok jóléte: egy tudatos utazás
a címe annak az online tréningnek,
amelyet Simona Baciu, A benned levő
tanár (Profesorul din tine) című kötet
szerzője és a Boldog tanárok 
Romániának (Profesori Fericiţi pentru
România) című program kezdemé-
nyezője készített. A program novem-
ber 3-án kezdődik, és egész évben
tart. 

A program kezdeményezői egy egyszerű,
konkrét és egyenes hozzáállást javasolnak a
XXI. századi oktatáshoz, főként járványhely-
zet idején. Olyan, egyszerűen elsajátítható
technikákról van szó, amelyek csökkentik a
stresszhelyzeteket mind a tanárok, mind a di-
ákok életében, és ezzel az érzelmi életben és
a viselkedésben is javulást eredményeznek.
Az empátián, együttérzésen és tiszteleten ala-
puló eszközök használatával az oktató men-
tesül a fizikai és érzelmi kimerültség
kockázatától. 

A jó közérzet most fontosabb, 
mint bármikor!

A hazai oktatók hozzáférhetnek ahhoz az
online tréningsorozathoz, amelynek segítsé-
gével csökkenthetik a stresszhelyzeteket, és
érzelmileg stabilabbá válnak, így oktatási te-
vékenységüket továbbra is lelkesen és meg-
felelő motivációval végezhetik. A Boldog
tanárok Romániában program üzenete eddig
több mint 3000 emberhez ért el. 

„Ez az év tele volt érzelmekkel: örömmel,
mert többet tanultunk és új dolgokat vittünk
sikerre, félelemmel és aggodalommal az új
iskolai év miatt, reménnyel, hogy bármi is
következik, egy cseppnyi bátorsággal túl le-
szünk rajta, hálával, hogy tarthattuk kapcso-
latunkat a diákjainkkal, még ha online is,
valamint a gyermekeink iránt érzett szeretet-
tel. A határozatlanság leállíthat bennünket, de
ha alkalmazkodunk, bízunk az erősségeink-

ben és a diákjainkban, akkor pozitív eredmé-
nyekre számíthatunk” – mondta Simona
Baciu. 

Nemzetközi szintű, ingyenes online
felkészítő hazai tanárok számára

A tréning az oktatók jó közérzetére, szel-
lemi és testi egészségére fókuszál. Mind-
egyik, tanárokból álló csoport öt online
képzésben részesül, digitális platform által
irányított egyéni felkészítőkben és online
csoportos találkozókban. A programot a Her-
litz România és az Azomureş támogatásával
országszerte bevezetik. Az első tanfolyam
november 3-án kezdődik, és párhuzamosan
zajlik Kolozs és Maros megyében, 60 tanár
részvételével. Ezt követően mindegyik hó-
napban, egymást követően a többi megyében
is elkezdődik. 

A program célja: az oktatókat olyan inno-
vatív képzésekben részesíteni, amelyek alap-
ját a neurológiai tudományi kutatásokon
belüli, mindfulnesst, rugalmasságot és jó
közérzetet vizsgáló gyakorlatok képezik.
Ezek a gyakorlatok a szellemi jólétet az emo-
cionális és fizikai egészséggel ötvözik,

amelynek eredményei visszatükröződnek a
diákok viselkedésében és tanulmányi ered-
ményeiben. 

A stressz csökkentése, az érzelmek megfe-
lelő kifejezése, az érzelmi rugalmasság alkal-
mazása mind olyan képességek, amelyeket a
résztvevők a tanfolyam végére elsajátítanak.
A program alapját egy nagyon praktikus,
könnyen követhető útmutató képezi, amely a
fenti képességek elsajátításához szükséges
stratégiákat tartalmazza, amelyeknek köszön-
hetően mindegyik részt vevő oktató motivál-
tan és lelkesen végezheti munkáját.

A program struktúrája az elméleti és gya-
korlati részt egyaránt tartalmazza, aktuális
koncepciókat, gyakorlatokat és technikákat
vonultat föl. A 25 órányi elméleti és gyakor-
lati képzést biztosító program végén a részt-
vevők oklevelet kapnak.

A magánvállalatoknak fontos az 
oktatás, és támogatják a tanárok és
diákok érzelmi kiegyensúlyozottságát

A Herlitz România az általa gyártott termé-
kekkel és a szociális és humanitárius projek-
tek támogatásával egyaránt hozzájárul a

fogyasztók neveléséhez, egészségének és biz-
tonságának megőrzéséhez. „A gyermekek
számunkra mindennél fontosabbak, hiszen ők
állnak tevékenységünk középpontjában.
Amellett, hogy igényeiknek és szükséglete-
iknek megfelelő termékeket kínálunk, aktí-
van bekapcsolódunk taníttatásukba is, hogy
hozzájárulhassunk a soron következő gene-
rációk egészséges neveléséhez. Ez a projekt
tökéletesen kiegészíti azt a csomagot, ame-
lyet fogyasztóinknak és a társadalomnak
nyújtunk, és ezzel biztosíthatja a magatartásra
is kiható érzelmi jólétet, amelyre oly nagy
szükség van az iskolákban” – nyilatkozták a
vállalat képviselői. 

Az Azomureş, Románia legfontosabb
műtrágyagyártó vállalata, amelynek gyártó-
sora Marosvásárhely északnyugati részén he-
lyezkedik el, azonnal válaszolt a Boldog
tanárok Romániának program felkérésére. „E
projekt támogatása számunkra természetes,
és illeszkedik azon koncepciónkba, amely
alapján évek óta támogatjuk a hazai oktatást.
Eddig is támogattunk marosvásárhelyi és az
ország több megyéjében zajló vidéki oktatási
programokat. Az utóbbi 6 évben 25.000
könyvet ajándékoztunk vidéken élő gyerme-
keknek a hazai iskolákban zajló eseménye-
ken. Azok az idők, amelyeket jelenleg élünk,
még több stresszhelyzetet okoznak mind a ta-
nárok, mind a diákok számára, azért örven-
dünk minden olyan kezdeményezésnek,
amely ezt a gondot csökkenteni tudja. Örven-
dünk, hogy támogathatjuk e program szerve-
zőit, és hogy a segítségünknek köszönhetően
többezernyi hazai oktató új munkamódszere-
ket sajátíthat el, amelyeket a későbbiekben az
oktatásban is alkalmaz.” 

További részletek a program honlapján és
a Boldog tanárok Romániának Facebook-ol-
dalán találhatók. 

(X)

Két nagy magáncég támogatja az ország összes tanárának 
ingyenes felkészítést biztosító Boldog tanárok Romániának programot 
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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.INCZESÁNDORBELGYÓGYÁSZFŐORVOSbetegeket
fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu u. 21/A szám alatti
rendelőben. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (9433-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Ma-
rosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (22341-I)
A PC HOUSE könyvelésben és előkönyvelésben jártas MUN-
KATÁRSAT keres. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben beküldeni a
jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen behozni a cég székhe-
lyére, a Maros utca 17. szám alá. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI OSZTÁLY

HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, hogy környezetvédelmi enge-
dély kibocsátását kérte a „143-as Dános – Keresd – Szeben megye határa közötti
megyei út egy szakaszának a felújítása, Szeben megye határáig” projekt számára,
amelyet Maros megyében, Dános község, Dános – Keresd falu területén javasol
kivitelezésre.

A javasolt projektre vonatkozó információk tanulmányozhatók a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti szék-
helyén, hétfőnként 9–15 óra között és keddtől péntekig 9–12 óra között, vala-
mint a projekt haszonélvezőjének, a Maros Megyei Tanácsnak a székhelyén
(Marosvásárhely municípium, Győzelem tér 1. sz.) hétfőtől péntekig 8–16 óra
között.

Az érdekeltek megjegyzéseiket a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Ma-
rosvásárhely, Hídvég utca 10. sz. alatti székhelyén nyújthatják be, hétfőnként
9–15 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra között.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser

Közlemény
SzászrégenPolgármesteriHivatala–PetruMaiorutca41.szám.

–ésaközpontihulladékgyűjtőhelyikirendeltségenovember 7-én,
szombaton 9 és 17 óra között szervezi meg az elektronikai hulladékok
ingyenes begyűjtését.Avárospolgárai,egyesületei,cégeiésközin-
tézményeiamárnemhasznált,régi,avagynemműködőelektro-
nikai felszereléseiket, berendezéseiket az Alexandru Ceuşianu
iskolamellett felállított ideiglenes gyűjtőpontonadhatják le.A
nehézvagynagyméretűelektronikaihulladékototthonrólisátve-
szik.Azingyenesszállításigényléséhezapolgároka0741-754-708-
astelefonszámothívhatják.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ friss dió héjában, nagyobb
mennyiségben. Érdeklődni 14 óra után a
0365/883-914-es telefonszámon. (9470)

LAKÁS

VESZEK 2 szobás tömbházlakást a
Tudor negyedben. Tel. 0745-625-362.
(9469)

KIADÓ 2 szobás , III. emeleti tömb-
házlakás Marosvásárhelyen, a Kö-
vesdombon hosszú távra. További
információ a 0365/807-013-as vagy a
0770-238-545-ös telefonszámon.
(9484-I)

MINDENFÉLE

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

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

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

TERMOPÁN ajtók és ablakok javítása.
Tel. 0771-383-725. (9234)

ELŐKÖNYVELÉST vállalok. Tel. 0756-
607-969. (9349)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-
tást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(9449-I)

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

VÁLLALUNK tetőjavítást, építkezési
munkát, bármilyen kisebb javítást,
cserépforgatást, meszelést, vakolást,
bádogosmunkát, fából készítünk tetőt.
Saját anyaggal is dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (9144)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 3-án a szeretett FODOR 
JOLÁNRA (szül. Szántó) halálá-
nak 16. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (9460-I)

Nem kérek semmit. Nem panasz-
kodom.
Csak tenyered helye üres az ar-
comon.
Ami lettünk volna, vagyok egy-
magam.
Szavaimnak immár kettős súlya van.
Szemeddel is nézem, amit láthatok.
Veled járok, éppen hogy csak
nem vagy ott.
Sok szeretettel emlékezem a
drága jó férjemre, az ákosfalvi
PUNKA GÁBORRA halálának 15.
évfordulóján. 
Összetört szívű özvegye, Er-
zsike.
Köszönöm a gyönyörű szép 48
évet, míg fogtad a kezem. (mp.)

Két kezed munkáját mindenhol
látjuk, áldott, szép emléked, míg
élünk, szívünkbe zárjuk. Egy nap
életed hirtelen véget ért. Bánatot
ránk hagyva, örökre elmentél.
Szívedben nem volt más: jóság
és szeretet, soha nem halványul
el szívünkben emléked. Álmaink-
ban találkozunk, lelked vár ránk
odafent, hol uralkodik a hit, re-
mény és szeretet. Telhetnek a hó-
napok, múlhatnak az évek, mi
örökké szeretünk, nem feledünk
téged. 
Szeretettel emlékezünk a drága
jó férjre, édesapára, apósra,
nagyapára, dédapára, apatársra
és bátyára, az ákosfalvi id.
PUNKA GÁBORRA halálának 15.
évfordulóján. Szeretteid. (mp.)

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”

(Juhász Gyula)
Ma is, mint mindig, kegyelettel és
fájó szívvel emlékezünk id.
VARGA SÁNDORRA, a szerető
férjre, drága jó édesapára, nagy-
tatára halálának harmadik évfor-
dulóján. Szeretetünk őrködjön
csendes nyugalmad fölött. Sze-
retteid. (9419)

ELHALÁLOZÁS

Szívünk leírhatatlan fájdalmával
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, testvér, após,
rokon és jó barát,

id. KELEMEN LÁSZLÓ 
a néhai ICRM elektrotechnikusa
október 30-án, életének 78. évében
elhunyt. Drága halottunkat novem-
ber 3-án 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra a református temető-
ben, református szertartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (sz.-I)

Szomorú szívvel, elfogadva Isten
akaratát, tudatjuk, hogy a szere-
tett, jó férj, édesapa és nagytata, 

GYÉRESI JÓZSEF 
nyugdíjas adventista lelkész 

oktober 31-én, életének 91. évé-
ben megpihent.
Temetése november 3-án 15 óra-
kor lesz adventista egyházi szer-
tartás szerint a jeddi  temető
ravatalozójából, és a jeddi sírkert-
ben pihen a feltámadás napjáig. 
Emlékét szívünkben őrizzük.

Gyászoló szerettei. (-I)

Csak az élet az, ami hamar elsza-
lad, 
de kedves, szép emléked örökké
megmarad. 
„Szívetekből, tudom, hogy hiány-
zom, 
szeressétek egymást, összetart-
satok, 
hisz a lelketekben én is veletek
vagyok.” 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a forrón szeretett férj, édesapa,
após, nagytata, a szentgericei
születésű 

BÖLÖNI BÁLINT 
marosvásárhelyi lakos, 

75 éves korában, 2020. novem-
ber 1-jén hirtelen elhunyt. Teme-
tése november 3-án, kedden 13
órakor lesz a szentgericei unitá-
rius temetőben, református szer-
tartás szerint. 
Búcsúzik tőle felesége, Ilona,
lánya, Enikő, veje, László és
egyetlen unokája, Blanka. 
Pihenésed legyen csendes, em-
léked áldott! Nyugodj békében!
(9474-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága, szeretett testvér és ke-
resztanya, 

MAILÁT ESZTER 
született TAMÁS ESZTER 

életének 76. évében 2020. no-
vember  1-jén végleg megpihent.
Drága szerettünket november 3-
án, kedden 14.30 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a Jeddi úti
temetőben, református szertar-
tás szerint. Szeretete és emléke
fájó szívünkben örökké élni fog. 
Búcsúznak tőle testvérei, ke-
resztgyermekei és azok családja.
Nyugodj békében! (9478-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a hár-
masfalui születésű 

NEMES ELEKTŐL
aki életének 69. évében hosszú
szenvedés után hirtelen elhunyt.
A makfalvi temetőben helyezzük
örök nyugalomra november 3-án,
kedden 14 órakor. 
Emlékét őrzi szeretett felesége,
fia, Lacika és családja, valamint
két imádott unokája. 
Isten nyugtasson békében!
(9479-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
rető édesapa, testvér, após, apa-
társ, bátya, unokatestvér,
munkatárs, szomszéd, 

MÁTÉ SÁNDOR 
életének 59. évében sok szenve-
dés után elhunyt. Temetése 2020.
november 4-én, szerdán 13 óra-
kor lesz a Jeddi úti temetőben. 

A gyászoló család. (9475-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy 

id. SÁNTHA BÉLA 
türelemmel viselt hosszú beteg-
ség után, életének 70. évében ha-
zatért Megváltó Urához. 
Szeretett halottunktól 2020. no-
vember 4-én, szerdán 13 órakor
veszünk végső búcsút a sóvá-
radi temető ravatalozójában. 
Emlékét őrzik: felesége, gyerme-
kei, veje és unokái. (9480-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
rokon, szomszéd, jó barát és jó
ismerős, 

PIPÓ MAGDOLNA – DODI
szül. Havrilla

a Székely Népi Együttes volt
alapító tagja, a Marosvásárhelyi

Filharmónia volt énekese, 
hosszú, de türelemmel viselt be-
tegség után, életének 83. évében
csendesen megpihent. 
Drága szerettünket november 5-
én, csütörtökön 14 órakor kísér-
jük utolsó útjára a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

A gyászoló család. (9483-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, 
dédapa, rokon, szomszéd, 

ISZLAI JÓZSEF 
november 1-jén, életének 92.
évében elhunyt. Drága halottunk
temetése folyó hó 3-án, kedden
11 órakor lesz a marosszentgyör-
gyi református temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (9487-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, após, testvér, dédnagyapa,
sógor, rokon és jó szomszéd, a
marosvásárhelyi születésű 

id. BORSOS JÁNOS 
a Constructorul szövetkezet 

volt dolgozója 
84 éves korában csendesen
megpihent. Temetése november
4-én, szerdán 14 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben, refor-
mátus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott! 
Búcsúzik tőle szerető felesége,
Ica. (9493-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, após, nagy-
tata, 

id. BORSOS JÁNOS 
84 éves korában csendesen
megpihent. Temetése november
4-én, szerdán 14 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben, refor-
mátus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 
Búcsúzik tőle fia, Jani, menye,
Kati és unokája, Tamás. (9492-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, após, nagytata, 

id. BORSOS JÁNOS 
84 éves korában csendesen
megpihent. November 4-én, szer-
dán 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra a meggyesfalvi te-
metőben, református szertartás
szerint. Nyugodjon békében! 
Búcsúzik tőle lánya, Ildikó, veje,
Ilyés, unokája, Szabolcs és fele-
sége, Erika, valamint déduno-
kája, Zalán. (9493-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett férj, apa, nagy-
tata, dédtata és barát, 

PORKOLÁB JÁNOS 
a dicsőszentmártoni vegyipari

kombinát volt fő művezető 
technikusa 

életének 95. évében méltósággal
megpihent. Megemlékezünk róla
november 3-án, kedden 17 órától
a dicsőszentmártoni ravatalozó-
ban. Temetésére november 4-én,
szerdán 12 órától kerül sor. Ál-
dott emléke örökké élni fog sze-
rettei szívében. 
Nyugalma legyen csendes! 
(sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk
lakótársunktól, GYÉRESI
JÓZSEF adventista lelkésztől.
Őszinte részvétünk, és vigasz-
talódást kívánunk a családnak.
A Bucsin utca 13. szám lakói.
(9476-I)

Szívünk el nem múló
fájdalmával búcsúzunk a
szeretett apatárstól, BÖLÖNI
BÁLINTTÓL. Őszinte részvé-
tünket fejezzük ki anya-
társamnak, Bölöni Ilonának,
valamint szeretett menyemnek,
Enikőnek és családjának a
szerett férj és édesapa elhunyta
alkalmából. Pihenésed legyen
csendes, emléked áldott!
Gyéresi Mária és családja.
(9474-I)

Búcsúzunk KELEMEN LÁSZLÓ
szomszédunktól. Vigasztalást
kívánunk a gyászoló családnak.
Nyugodjék békében! A
Busuiocului utca 7. szám
lakóközössége. (9485)

A Sapientia EMTE Marosvá-
sárhelyi Karának közössége
mély megrendüléssel vett
tudomást kedves kolléganőnk,
Kocsis Andrea ÉDESAPJÁNAK
elhunytáról. Őszinte részvé-
tünket fejezzük ki a gyászoló
családnak! Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
(sz.-I)
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Szívünk mély fájdalmával, de Isten akara-
tában megnyugodva tudatjuk, hogy a
drága gyermek, édesanya, testvér, élet-
társ, sógornő, rokon, szomszéd, 

TÖRÖK MÁRIA MAGDOLNA 
életének 52. évében, súlyos betegség
után, október 29-én itthagyott bennünket
örökre.
Temetése 2020. november 4-én, szerdán
15 órakor lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (9491-I)

Ideiglenesen működésképtelen a
call center (kapcsolattartó központ)

Karbantartásimunkálatokmiattnovember3-án12–20órakö-
zöttnemfogműködniazAquaservcallcentere(kapcsolattartó
központja).
Azemlítettidőszakbanaszolgáltatóazalábbikommunikációs

csatornákonállügyfeleirendelkezésére:
•e-mailenaclient@aquaserv.rocímen
•awww.aquaserv.rohonlaponnyitottAquaOnlinefelületen
•awww.aquaserv.rohonlapcsevegőprogramját(chat)használva
•személyesenaközönségszolgálatiközpontokban.
Elnézéstkérünkazesetlegeskellemetlenségekért,ésköszönjük

megértésüket!
AzAquaservRt.

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Szomorú szívvel emlékezünk november 
3-án FERENCZI SÁNDORRA halálának 
tizedik évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, lánya, fia és család-
juk. (9229-I)
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VíZZEL ÉS SZAppANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARcMASZKOT, 
MINT A SZUpERHŐSöK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KöZBEN IS

KöVETJüK A TANÁROK 
UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A JÖVŐNKET

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.  


