
Biztonságosabbá
tennék 
az útelágazást
A Marosvásárhely irányából Brassó
felé tartó E60-as nemzetközi út, a
Csíkszereda felé vezető 13A jelzésű
országút, valamint a Dicsőszentmár-
ton felé elágazó 142-es megyei út 
találkozik Balavásáron, a közúti cso-
mópont azonban évek óta veszélyes,
ritka az a hét, amikor egy-két kocca-
nás ne történne vagy éppen gyalogos
ne sérülne meg. Az évek óta haloga-
tott kérdés rendezése – úgy tűnik –
mégis végre napirendre kerül.

____________4.
Holnap kezdődik 
a 29. Alter-Native
Nemzetközi 
Filmfesztivál
Az idei szemle rendhagyó módon nem
novemberben, hanem szeptember
végén kezdődik, ám ismét annak ha-
gyományos helyszínén, a Kultúrpalo-
tában kerül rá sor. 

____________5.

Jedden rendezett körülmények között, szép iskolában, s még
ennél is szebb, új óvodában folyik az oktatás. Milyen tanév
elébe néz a Benedek Elek Általános Iskola és a Mókuska
óvoda? – kérdeztük Olteán-Péter Anna igazgatót.

– Ez a tanév sem ígérkezik könnyűnek, attól félünk, hogy nagyon fog
hasonlítani a tavalyihoz, ami viszont eltért az eddig megszokott tanévek-
től. Mi különösen nehéz helyzetben vagyunk, mivel az online oktatás ná-
lunk nehezen megy, ugyanis a gyermekek sajnos nem rendelkeznek a
szükséges eszközökkel. A tanfelügyelőség a tavaly 300 gyermeknek 

Megválaszolatlan kérdések
Tavaly, miután észlelték Románia területén az első koronavírus-fer-

tőzést, és egyre több európai ország hirdetett sürgősségi állapotot, az
államelnök azt mondta, nincs valós ok a pánikra. „Ez a fertőzés csu-
pán enyhe tüneteket okoz az esetek nagy többségében: torokfájást, kö-
högést és lázat. Mint akármilyen hűlés.”

Rossz nyelvek szerint azért próbálta elbagatellizálni a dolgot, mert
az előre hozott választásokra koncentrált. Ám hamarosan kiderült,
hogy valós veszélyről van szó, és szükségállapotot hirdetett. Telt-múlt
az idő, a világjárvány szedte az áldozatait, elkezdődött az oltáskam-
pány, és idén júniusban az államfő Brüsszelben bejelentette: „gyakor-
latilag megállítottuk a pandémiát”. 

A valóság azonban az, hogy úgy „megállították”, hogy mára a napi
fertőzésszám meghaladja a tavalyi év hasonló időszakában tapasztal-
takat. Holott akkor még el sem kezdődött az oltás. Ma pedig az új meg-
betegedések száma naponta döntögeti az összes tavalyi rekordot.

Az új fertőzéshullám minden jel szerint teljesen felkészületlenül érte
az országot. Az egészségügyi rendszer nem fejlődött azóta sem. Holott
a politikai szónoklatok nagy része az egészségügyi rendszer korszerű-
sítésének szükségességéről, új kórházak építéséről szólt. Mindezek el-
lenére – a politikai képmutatás magasiskolája! – az egészségügyi
minisztérium eredeti költségvetése kisebb volt 2021-ben, mint 
2020-ban.

Mózes Edith

Mezey Sarolta
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Iskolakezdés Jedden 

Az új tanév sem ígér jobbat



IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max.160C
min.140C

Ma VENCEL, 
holnap MIHÁLY napja.
VENCEL: A szláv Wenceslav
névből származik, jelentése ko-
szorú + dicsőség.
MIHÁLY:héber eredetű bibliai
férfinév, a Mikaél magyar for-
mája. Jelentése: Ki olyan, mint az
Isten? 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. szeptember 27.
1 EUR 4,9488
1 USD 4,2297

100 HUF 1,3839
1 g ARANY 237,8539

Hatvan új fertőzött
A járvány kezdetétől tegnapig (szeptember 27-ig) Maros
megyében 25.394 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak.
Tegnap 60-nal nőtt a megyében az új esetek száma, 15 ko-
rábbi fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros Me-
gyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn
149 koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban,
17-en fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig
23.446-an gyógyultak meg, és 973-an vesztették életüket
a megyében a Covid-19 miatt. 

Tanévnyitó a Művészeti Egyetemen
Hetvenötödik alkalommal tárja ki kapuit a művészetek iránt
elkötelezett hallgatók előtt a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem. Az ünnepélyes tanévnyitóra október elsején, pén-
teken délelőtt 10 órától kerül sor az egyetem udvarán.

Zsebre szabott könyvvásár
A Mentor Könyvek Kiadó és a Teleki Téka közös szervezé-
sében rendezik meg az újabb Zsebre szabott könyvvásárt
október elsején, pénteken 10 és 18 óra között a Teleki Téka
udvarán. A Múzeumok Könyvtári Éjszakája 2021 esemény
keretén belül szervezett könyvvásáron a könyvek (szépiro-
dalom, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúsági irodalom,
művészeti albumok) 10–80%-os kedvezménnyel kaphatók. 

Jelentkezőket várnak 
a Cseperedő programba

Újra lehet jelentkezni a Gyulafehérvári Caritas Korai Ne-
velő- és Fejlesztőközpont Cseperedő programjának cso-
portos foglalkozásaira Marosvásárhelyen, a Mărăşti utca
36. szám alatt. A 2-6 hónapos csöppségeket és szüleiket
babamasszázsra, a 6 hónapos – 1,5 éves korosztályt pedig
énekekkel és mondókákkal tarkított mozgásos progra-
mokra várják. A foglalkozásokra október 1-ig lehet jelent-
kezni a 0736-004-369-es telefonszámon, kapcsolattartó:
Mezei Borbála.

Marosvásárhelyi szobrok 
– pályázat diákoknak

A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány a Ber-
nády Napok alkalmával Marosvásárhelyi szobrok címmel
hirdet pályázatot V–VIII. és IX–XII. osztályos diákok szá-
mára. A pályázók rövid vagy hosszabb kísérőszöveggel el-
látott rövidfilmmel, rajz- vagy festményösszeállítással
jelentkezhetnek. A pályázati művek beküldési határideje ok-
tóber 22., 14 óra. További tájékoztatásért és könyvészetért a
Bernády Házban (tel. 0265-266-855) vagy a 0745-196-236-
os telefonszámon lehet érdeklődni. A fokozódó járványve-
szély miatt a szokásos városi szintű csoportos diákvetélkedő
és a hagyományossá vált sportvetélkedő elmarad. 

Őszi díszbe öltözik Szováta
A járványhelyzet idén sem teszi lehetővé a szovátai tök-
fesztivál hagyományos módon, koncertekkel, ifjúsági játé-
kokkal, vásárral és egyéb érdekes programokkal való
megszervezését, a fesztivál hangulatát idéző, őszi hangu-
latról azonban nem mond le a város önkormányzata. Októ-
ber 8-án, pénteken a szovátai tanintézményekkel
együttműködve különleges „tökkreálmányokkal” díszítik fel
a város központját. Az őszi pompát öltő fürdőtelepre minden
érdeklődőt várnak. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

28.,kedd
A Nap kel 

7 óra 16 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 9 perckor. 
Az év 271. napja, 
hátravan 94 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

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

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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A Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermé-
ben szeptember 28-án, kedden és 29-én, szerdán 19 órá-
tól a Tamási Áron Boldog nyárfalevél című darabjából
készült előadásra várják a nagyérdeműt. Rendező: Török
Viola. A darab alaptémája a megmaradás, a helytállás, a
hűség és a szeretet a történelem viharában. A gyötrő
szenvedélyeket, a hazajutás és az egymásra találás vá-
gyát, a hitetlenség és a bizalom, a kétkedés és a bizo-
nyosság küzdelmét hordozó dráma kifejezőerejét
gazdagítja Kelemen László zenéje és a Maros Művész-

együttes színes-fergeteges táncbetét-produkciói. Kore-
ográfus: Varga János. 

A Spectrum Színház és a Maros Művészegyüttes mű-
vészei mellett az előadásban fellép Bogdán Zsolt kolozs-
vári Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művész.

A produkció időtartama 1 óra 30 perc.  A belépő egy-
séges ára 20 lej, jegyvásárlás a helyszínen, előadás előtt.

Helyfoglalás a 0757-05-95-94-es telefonon hétközna-
pokon 9-13 és 17-19 óra között vagy a 0744-30-18-75
telefonszámon. 

Boldog nyárfalevél – a Maros Művészegyüttes 
és a Spectrum Színház közös előadása 

Egy nyertes pályázatnak köszönhetően nemrég
újabb nagylélegzetű beruházás zárult le Szová-
tán. A turisztikai tengelyen nyert finanszírozás
révén 13 utcát aszfaltoztak le azokon a turisztikai
jelentőségű városrészeken, ahol legalább egy
vendéglátóegység működik.

A pályázat értéke mintegy 9,27 millió lej, a finanszírozási
szerződést 2019-ben írták alá, és a kivitelező nemrég fejezte
be a beruházást, aminek köszönhetően valamivel több mint
5,4 kilométernyi utcát sikerült korszerűsíteni a fürdőváros-
ban. A beruházás révén megújult az Őzike, a Jánosmező, a
Restád, a Kisbükk, a Rakottyás, a Fülemüle, a Tölgyes, a

Szarvas, a Farkas, a Rózsa és a Mester utca, továbbá a Pa-
takmajor és Május 1. utca, valamint a Sebes-patak feletti
híd. Az úttestek kialakítása és korszerűsítése mellett meg-
oldották az adott szakaszokon az esővíz elvezetését is.

A pályázatot a 2014–2020 közötti időszakra szóló regi-
onális operatív program 7. tengelyén (A helyi gazdaság
sokszínűsítése a turizmus fenntartható fejlesztése révén),
azon belül a 7.1-es tengelyen nyújtotta be a város. A városi
utcák korszerűsítése Szovátán című projekt célja a fürdő-
város idegenforgalmának és versenyképességének a növe-
lése, valamint a jobb közúti infrastruktúra révén a helyi
vállalkozók támogatása. (menyhárt)

Kísértés vagy belső parancs?
– könyvbemutató

Sikli László Kísértés vagy belső parancs? című könyvét
mutatják be szeptember 28-án, kedden 18 órától a ma-
rosvásárhelyi Bernády Házban. A résztvevők közelebb-
ről megismerkedhetnek Sikli Lászlóval, az íróval, a
katolikus pappal, a családapával, akit – nyíltan vállalt
családos állapota miatt – püspöksége eltiltott a papi
szolgálattól. Önéletrajzi ihletésű regényének üzenete:
Ha összefogunk, most rendkívül nagyot változhat a
világ! A szerzővel Csatlós Tünde újságíró beszélget. A
rendezvény dedikálással zárul, a könyv a helyszínen
megvásárolható.

CT Project 
– My Shakespeare Songs

Szeptember 29-én 18 órától a marosvásárhelyi Spect-
rum Színházban meghívott előadásként kerül sor a CT

Project koncertjére, amelynek címe My Shakespeare
Songs. A koncert zeneszerzője és egyik előadója Cári
Tibor ismert erdélyi színházi zeneszerző. Cári Tibor új
zenei projektje a mai zene világába emeli Shakespeare
szonettjeit és drámai szövegeit. A versekhez izgalmas
és friss zenei feldolgozások születtek, de a koncert alatt
megszólalnak a színházi Shakespeare-előadásokhoz írt
dalok, zenék is, egy kicsit újragondolva. A koncerten ke-
veredik a kortárs improvizatív zene a klasszikus és
elektronikus zenei világgal. A dalok több nyelven (ma-
gyar, angol, francia) szólalnak meg. A zenekar tagjai:
Cári Tibor zeneszerző (billentyűs, énekes), Kiss Attila
színművész (gitáros, énekes), Vajda Boróka színinöven-
dék (énekes), mindhárman a temesvári Csiky Gergely
Színház tagjai, valamint Veress Albert színész, a Csíki
Játékszín jelenlegi igazgatója (vokál, dobos) és Szabó
J. Attila csellós. Az előadás bemutatója Gyulán a Vár-
színházban volt a Shakespeare-fesztiválon. Helyfogla-
lás a gyvajda67@gmail.com e-mail-címen, a jegyeket
előadás előtt a helyszínen lehet átvenni. Az előadáson
az érvényben levő egészségügyi szabályok betartása
kötelező.

RENDEZVÉNYEK

Újabb 13 utcát aszfaltoztak le Szovátán



Ludovic Orban, a képviselőház elnöke, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) szombaton leváltott volt elnöke
az új pártvezetés rendelkezésére bocsátotta hétfőn
lemondását a házelnöki tisztségből.

Orban azt állította: azért nem iktatta a képviselőházban le-
mondó nyilatkozatát, hogy a párt élére megválasztott utódja,
Florin Cîţu miniszterelnök ezt akkor tehesse meg, amikor a
PNL „visszaszerzi a többséget” a képviselőházban. Szerinte
ugyanis a jelenlegi koalíciós válság közepette – miután az
USR PLUS szövetség kilépett a kormányból – a PNL a házel-
nöki tisztség feladásával most azt kockáztatná, hogy Marcel
Ciolacut, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőjét
választják meg a posztra. A tisztségét ily módon egyelőre meg-
őrző házelnök hétfőn éles támadást intézett Florin Cîţu és

kampánycsapata ellen. Orban szerint Cîţut a demokratikus
normák megcsúfolásával, megfélemlítéssel, megvesztegetés-
sel, közpénzek ígéretével választották meg szombaton a PNL
elnökévé. Úgy értékelte: a „pártpuccs” szervezői gúnyt űztek
a PNL csaknem másfél évszázados múltjából, tönkretették a
párt hitelét, tisztességtelen módszereik pedig a demokráciát is
veszélyeztetik.

Orban a miniszterelnököt tette felelőssé a koalíciós válsá-
gért, a párthoz benyújtott házelnöki lemondásával pedig a
média szerint úgy próbál megmaradni a poszton, hogy a tiszt-
ség esetleges elvesztésének felelősségét is Cîţura hárította.

A PNL új végrehajtó bizottsága várhatóan kedden dönt
arról, milyen stratégiát választ a házelnöki tisztség ügyében.
(MTI)

A stratégiai kommunikációs törzs vasárnapi közle-
ménye szerint e pillanatban – miközben egyre több a
„vörös megye” – országszerte alig tíz ágy maradt az
intenzív terápiás kezelésre szoruló koronavírus-fertő-
zöttek számára. Amin az alig 27%-os országos átoltott-
ság mellett nem is lehet csodálkozni. Szakemberek
szerint nem kizárt, hogy a következő időszakban meg-
haladjuk a napi tízezres esetszámot is. Az orvosok attól
tartanak, hogy ugyanaz történik majd, ami Olaszor-
szágban volt az első hullám alkalmával, ágy- és orvos-
hiány miatt nem tudnak minden beteget ellátni.
Magyarán: az orvosoknak dönteniük kell, kit kezelnek,
és kit nem kezelnek, mert csak azokkal lesz lehetőség
foglalkozni, akiknek nagyobb esélyük van a túlélésre.
Ugyancsak szakemberek állítják, hogy a negyedik jár-
ványhullámot oltással már nem lehet megállítani,
ugyanis a vakcina 28 napon belül válik hatásossá. 

Eddig kellett volna tehát tenni a baj megelőzése ér-
dekében. Vagy talán azért nem tettek semmit illetékesék,
mert az elnök szerint már júniusban „megállítottuk a
pandémiát?” Sok a megválaszolatlan kérdés.

Kezdődik a Covid–19 elleni oltás
harmadik adagjának beadása

Bukarestben kedden (ma) a Romexpo kiállítási csar-
noknál elkezdik beadni a Covid–19 elleni oltás har-
madik adagját – közölte a fővárosi első kerületi
polgármesteri hivatal. A harmadik dózissal való im-
munizálásra első körben 65 év fölöttieket, krónikus
betegeket (életkortól függetlenül), egészségügyi dol-
gozókat, szociális gondozókat és más, veszélyezte-
tett kategóriába tartozó személyeket várnak. A
harmadik oltás csak hírvivő RNS (mRNS) alapú vak-
cinával történik. A harmadik dózissal történő immu-
nizálás mellett azokat is várják, akik először akarják
beoltatni magukat Covid–19 ellen. A mozgásképte-
leneknek mobil oltóegységek adják be a vakcinát.
(Agerpres)

Az USR PLUS nem akarja 
Florin Cîţut

Az USR PLUS társelnöke, Dacian Cioloş vasárnap
este ismételten megerősítette, hogy a pártszövetség
nem hajlandó visszatérni egy olyan koalíciós kor-
mányba, amelynek Florin Cîţu a miniszterelnöke. A
politikus a Facebook-oldalán közölte: nem tárgyalt a
kormányfővel és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ve-
zetőségének egyik tagjával sem a liberálisok kong-
resszusa után. – Csak a már korábban ismertetett
feltételekkel térünk vissza a kormányba: más lesz a
kormányfő és egy reformmenetrendet is rögzítünk –
írta bejegyzésében Dacian Cioloş. (Agerpres)

Erdélyi magyar hivatásos 
bábszínházak fesztiválja

Nagyváradon szervezi meg ötödik alkalommal a
Szigligeti Színház és az intézményhez tartozó Lilliput
Társulat a Fux Fesztet – erdélyi magyar hivatásos
bábszínházak fesztiválját –, amely az idén javarészt
az erdélyi bábszínházakra fókuszál – közölte hétfőn
a szervező teátrum. A társulat egykori vezető sze-
mélyiségéről, Fux Pálról elnevezett szakmai találko-
zót október 6. és 10. között tartják. A seregszemlén
a debreceni Vojtina Bábszínház is vendégszerepel.
Az erdélyi bábszínházak előadásai mellett könyvbe-
mutató, képzőművészeti kiállítás, valamint a fesztivál
zárónapján az Arcadia Társulattal közös bábos fel-
vonulás várja a közönséget. Az idén négy erdélyi
magyar bábtársulat tud részt venni a találkozón, így
jelen lesz a szatmárnémeti Brighella Bábtagozat, a
kolozsvári Puck Bábszínház, a sepsiszentgyörgyi
Cimborák Bábszínház, a székelyudvarhelyi Udvar-
hely Bábműhely, valamint a házigazda Lilliput Társu-
lat. A főiskolás hallgatók is lehetőséget kapnak
bemutatkozásra, a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem diákjai néhány rövidebb etűddel vesznek
részt a fesztiválon. Az V. Fux Feszt keretében mu-
tatják be Biró Árpád Levente Mesék a paraván
mögül című tanulmánykötetét, illetve a Partiumi Ke-
resztény Egyetem képzőművészet szakos hallgató-
inak munkáiból összeállított 70 év báb című kiállítást.
(MTI)
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Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Megválaszolatlan 
kérdések

Ludovic Orban benyújtotta lemondását 
az új pártvezetésnek

Áder János felszólal az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlésének vitáján

Áder János magyar köztársasági elnök szerdán fel-
szólal az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése hét-
főn kezdődött, a környezetvédelem témájában
összehívott őszi ülésszakán – tájékoztatta az MTI-t
Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságá-
nak elnöke Strasbourgban. 

Németh Zsolt ennek kapcsán kiemelte, hogy a koronavírus
okozta válságot követően a zöld átmenet kérdése az egyik leg-
fontosabb történelmi kihívás Európa és a Közép-Kelet szá-
mára. 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar delegá-
ciójának vezetője elmondta, az Európa Tanács és Miniszteri
Bizottsága a hét folyamán két tanulmányt is megrendelhet
arról, hogy az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezményének
olyan kiegészítő jegyzőkönyve szülessen, amely a környezeti
emberi jogokra vonatkozik.

A tanulmányok megvalósulása az Európa Tanács Miniszteri
Bizottságának május 21-én kezdődött, féléves magyar elnök-

sége idején szervesen illeszkedik a nemzetközi környezetvé-
delmi és emberi jogi törekvések sorába – emelte ki.

„Az emberi jogok rendszere újabb átalakulás előtt áll,
ugyanis a politikai jogok után a szociális, most pedig a kör-
nyezeti emberi jogok kerülnek előtérbe” – fogalmazott.

Fontos, jelentősen javíthatja az életminőséget, ha sikerül
hatékonyan fellépni a környezetvédelem területén, ugyanis
Magyarország számára különös veszélyt jelent a környező or-
szágokból, főként a folyókon keresztül esetlegesen érkező
szennyezés – tette hozzá Németh Zsolt.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnök-
sége a fél év során hangsúlyt kíván helyezni a nemzeti kisebb-
ségek védelmének kérdéskörére, a nemzeti kulturális, jogi és
történelmi hagyományok tiszteletben tartásának erősítésére, a
családvédelemre, a vallások közötti párbeszéd előmozdítására,
a mesterséges intelligencia okozta kihívásokra adható vála-
szokra, illetve a kiberbűnözés kezelésére, valamint a környe-
zetvédelem kérdéseire. (MTI)

A német liberálisok a Zöldekkel kezdeményeznek
megbeszélést a közös kormányzás lehetőségeiről

Karim Khan, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) fő-
ügyésze hétfőn hivatalosan is engedélyt kért a hágai
testület bíróitól az Afganisztánban 2003 óta elköve-
tett háborús és emberiesség elleni bűncselekmények
kivizsgálásának folytatására, különös tekintettel a
tálibok és az Iszlám Állam terrorszervezet afgán
szárnya (ISIS-K) által véghezvitt bűntettekre.

A főügyész írott nyilatkozatában arra hivatkozott, a kivizs-
gálást minél előbb újra kell kezdeni, ugyanis az ország új tálib
vezetése miatt „nincs kilátás a valódi és hatékony hazai nyo-
mozásra” az országban. Véleménye szerint „a tálibok és az
ISIS-K bűncselekményeinek súlyossága, mértéke és folyama-
tos jellege, többek között a civilek, nők és lányok, gyermekek
ellen elkövetett támadások, bírósági eljárás nélküli kivégzések
a bíróság kiemelt figyelmét követelik meg.” 

„Megfelelő forrásokra és kivizsgálásra van szükség, ha
olyan hiteles ügyeket akarunk felépíteni, amit a tárgyalóterem-
ben minden kétséget kizáróan bizonyítani lehet” – húzta alá
Khan. 

Arról a döntéséről, hogy az ICC egyelőre nem helyezi elő-
térbe az afganisztáni amerikai misszió által elkövetett bűncse-
lekményekre vonatkozó vádakat, Khan úgy nyilatkozott, hogy
a testület továbbra is megőrzi a bizonyítékokat és elősegíti az
az elszámoltathatóságra irányuló erőfeszítéseket.

Tavaly márciusban az ICC fellebbviteli tanácsának döntését
követően hivatalosan megkezdődhetett az Afganisztánban a
2003 óta elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálása,
amely nem csak a tálibok okozta atrocitásokra, de az amerikai
katonák és a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) által elkö-
vetett erőszakos cselekedetekre is vonatkozott.

Az amerikaiak által elkövetett bűntettekkel kapcsolatos
nyomozásról szóló döntés azt eredményezte, hogy az akkori
Donald Trump vezette kormány szankciókat vezetett be Fa-
touh Bensouda főügyész ellen, akinek mandátumát idén júli-
usban vette át Karim Khan. 

A vizsgálatot múlt évben felfüggesztették, miután az akkori
afgán kormány arra kérte a bíróságot, hogy saját maga sze-
retné az állítólagos bűncselekményeket kivizsgálni. 

A háborús és emberiesség elleni bűncselekmények kivizs-
gálására 2002-ben megalakított Nemzetközi Büntetőbíró-
sághoz 123 ország csatlakozott, az Egyesült Államok
azonban nem fogadja el a testület joghatóságát. Az ICC a
világ első állandó törvényszéke, amely a háborús és embe-
riesség elleni bűnöket vizsgálja, ha az adott ország erre nem
képes vagy nem hajlandó. A törvényszék csak a 2002. július
1. után elkövetett bűncselekmények ügyében ítélkezhet, jog-
hatósága az alapokmányát ratifikáló országokra terjed ki.
(MTI)

Folytatnák az Afganisztánban elkövetett 
háborús bűncselekmények kivizsgálását

A német liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) a
szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás ered-
ménye alapján elsőként a Zöldekkel kezdeményez
megbeszélést a közös kormányzás lehetőségéről –
jelentette be a párt elnöke hétfőn Berlinben.

Christian Lindner tájékoztatóján elmondta, hogy a párt ve-
zető testületeinek döntése szerint felkérik a Zöldeket a kor-
mányzati együttműködés lehetőségeinek feltárását szolgáló
tárgyalásokat előkészítő megbeszélések elkezdésére.

Azért a Zöldekkel veszik fel elsőként a kapcsolatot, mert a
lehetséges koalíciós partnerek – a Zöldek mellett a szociálde-
mokraták (SPD) és a jobbközép CDU/CSU szövetség – közül
a baloldali irányultságú ökopárt programjától áll a legtávolabb
a liberális program, így nekik kell leginkább dolgozni az el-
képzelések összehangolásáért.

A másik ok, hogy csak az FDP és a Zöldek állnak szemben
a CDU/CSU és az SPD 2013-ban kezdett kormányzása révén
kialakult viszonyokkal, „a nagykoalíciós status quo-val” –
mondta Christian Lindner, hangsúlyozva, hogy a szociálde-
mokraták és a CDU/CSU velük ellentétben nem a megújulást
képviseli.

Viszont ha sikerül közös nevezőre hozni a liberális és a zöld
programot, kialakul a következő német szövetségi kormány
„haladáspárti centruma”.

Ezután lehet elkezdeni a kormányalakítási tárgyalásokat az
SPD-vel vagy a CDU/CSU-val – fejtette ki az FDP elnöke.

A Bundestag-választáson az SPD gyűjtötte össze a legtöbb
szavazatot, a hivatalos előzetes végeredmény szerint 25,7 szá-
zalékos eredménnyel végzett az első helyen, 5,2 százalékpont-
tal erősödve a legutóbbi, 2017-es Bundestag-választáson elért,
történelmi mélypontot jelentő 20,5 százalékhoz képest.

A második a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Ke-
resztényszociális Unió (CSU) szövetsége, amely története leg-
gyengébb teljesítményével 24,1 százalékot szerzett, 8,8
százalékponttal kevesebbet a 2017-es 32,9 százaléknál. 

A Zöldek harmincéves történetük legjobb választási ered-
ményével, 14,8 százalékkal a harmadik számú német politikai
erő, támogatottságuk 5,8 százalékponttal emelkedett a négy
évvel korábbi 8,9 százalékhoz képest.

Az FDP is erősödött, a szavazatok 11,5 százalékát szerezte
meg, 0,7 százalékponttal lépve előre a 2017-es 10,7 százalék-
ról. (MTI)



A Marosvásárhely irányából
Brassó felé tartó E60-as nem-
zetközi út, a Csíkszereda felé
vezető 13A jelzésű országút,
valamint a Dicsőszentmárton
felé elágazó 142-es megyei út
találkozik Balavásáron, a köz-
úti csomópont azonban évek
óta veszélyes, ritka az a hét,
amikor egy-két koccanás ne
történne vagy éppen gyalo-
gos ne sérülne meg. Az évek
óta halogatott kérdés rende-
zése – úgy tűnik – mégis
végre napirendre kerül.

Balavásár község polgármes-
tere néhány hete tárgyalt az orszá-
gos közútkezelő vállalat brassói
regionális igazgatóságának veze-
tőjével a helyzetről. Liliana Horga
igazgató arról tájékoztatta az elöl-

járót, hogy megkezdődött a köz-
beszerzési eljárás egy körforga-
lom megtervezésére a jelenlegi
elágazás helyére. Mivel a tér meg-
engedi, körforgalmat alakítanak
ki, mert az folyamatosabbá tudja
tenni a forgalmat, mint ha jelző-
lámpákat szerelnének fel ezen a
helyen.

Az útkereszteződés és környéke
igen veszélyes, szinte naponta van-
nak itt balesetek – mutatott rá Varga
Adorján polgármester, aki lapunk-
nak kifejtette: az önkormányzat
fontosnak tartja a gyalogosok vé-
delmét is, hiszen ez a kategória is
igencsak veszélyeztetett: Kenden
decemberben két halálos gázolás
történt – éppen a gyalogátkelőn.
Éppen ezért nemrég behoztak a
községbe egy magyarországi cég
által kifejlesztett okos-gyalogátke-
lőjelzőt, ebből egyet a kendi iskola
előtt, egyet pedig a balavásári útke-

reszteződés Marosvásárhely felőli
végénél helyeztek el. A cégnek Ro-
mániában ezek az első termékei, de
elégedettek velük, kiválóan mű-
ködnek. Le is tesztelték a haté-
konyságát: ha a rendszer nem
működik, hiába áll meg az út szé-
lén a gyalogos, egyetlen autó sem
ad neki elsőbbséget az átkelőhe-
lyen, de ha a rendszer működik, az
autók egyharmada-egynegyede
már igen. A rendszer ugyanis érzé-
keli azt, ha valaki megáll az átke-
lőnél, ezért bekapcsol egy sárga
villogó fény, amely jelzi az autó-
soknak a gyalogosok jelenlétét,
ugyanakkor lézerfénnyel megvilá-
gítja az átkelőt, így este is jól ész-
revehető a gyalogos akár nagyobb
távolságról is – magyarázta el a
polgármester.

Az útkereszteződésből alig érünk
ki Segesvár irányában az E60-as
úton, máris ott a Parajd–Dicső-
szentmárton között húzódó vasút.
Az ezen való átkelés sem volt zök-
kenőmentes, sőt éppen ellenkező-
leg: annyira meg volt már
rongálódva a sínek környéke, hogy
az átkelő autók épségét is veszé-
lyeztette. Végre két héttel ezelőtt a
Román Vasúti Társaság brassói re-
gionális igazgatóságának gyulafe-
hérvári egysége hétvégi félsávos
forgalomkorlátozást vezetett be, és
felújítási munkálatokat végzett az
érintett helyen. Még mindig zötykö-
lődnek az autók, még mindig nem
egy európai szintű átkelőhely, de
már tűrhető állapotban van, sokkal
jobb, mint ezelőtt volt – mondta el
a község vezetője.
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Erdélyben minden negyedik
személy, azaz a teljes népes-
ség 24,8%-a állami társada-
lombiztosítási nyugdíjas volt
2020-ban – mutat rá az Er-
délystat frissen megjelent
elemzése. Szám szerint ez
1.645,1 ezer nyugdíjast je-
lent Erdélyben, ami egy ki-
csivel több, mint az
országos átlag: Romániá-
ban a teljes népesség
24,2%-a volt nyugdíjas,
összesen 4674,9 ezer fő.

Erdélyben az állami társa-
dalombiztosítási nyugdíjasok
aránya a legmagasabb Dél-Er-
délyben volt (27,5%), a legala-
csonyabb pedig Észak-Erdélyben
(23,3%). Közép-Erdélyben és a
Partiumban is viszonylag magas
a teljes népességen belüli arányuk
(24,5%, illetve 24,3%), míg Szé-
kelyföldön és a Bánságban vi-
szonylag alacsony (23,8%, illetve
23,4%).

Az állami társadalombiztosítási
nyugdíjasok népességen belüli
aránya folyamatosan növekedett
1992 és 2020 között: Erdélyben
14,7%-ról 24,8%-ra, míg Romá-
niában 13,7%-ról 24,2%-ra.

2020-ban a havi állami társada-
lombiztosítási átlagnyugdíj 1457
lej volt Erdélyben, 7 lejjel maga-
sabb, mint Romániában. A havi

állami átlagnyugdíj a legmaga-
sabb Dél-Erdélyben (1666 lej), de
viszonylag magas Közép-Erdély-
ben (1442 lej) és Bánságban
(1394 lej) is, míg alacsonyabb
Székelyföldön (1348 lej), Észak-
Erdélyben (1329 lej) és a Parti-
umban (1327 lej).

Az összes többi nyugdíjtípus
esetében a havi átlagnyugdíjak
jóval alacsonyabbak: például a
rokkantnyugdíjasok havi átlag-
nyugdíja 715 lej, a havi mezőgaz-
dasági átlagnyugdíj pedig 583 lej
volt Erdélyben 2020-ban.

Az Erdélystat elemzői kiszá-
molták a nyugdíjak átlagos he-
lyettesítési rátájához hasonló
mutatót, ami azt mutatja meg, hogy
egy adott évben a havi átlagnyug-
díj hány százaléka a havi átlagke-
resetnek. 2020-ban a nyugdíjak
átlagos „helyettesítési rátája”
48,5% volt Erdélyben és 45,1%
Romániában. Az erdélyi megyéket
összehasonlítva, a nyugdíjak
aránya a keresetekhez képest ma-
gasabb volt Hunyad (73,6%),
Brassó (55,3%) és Hargita (54,5%)
megyében, míg alacsonyabb volt
Kolozs (40,0%), Temes (40,4%) és
Szatmár (45,1%) megyében. A
nyugdíjak aránya a keresetekhez
viszonyítva folyamatosan csök-
kent 2012 óta. A teljes elemzés az
Erdelystat.ro honlapon olvasható.

Az átlagnyugdíjak
az átlagkeresetek 48,5%-át

teszik ki Erdélyben
A legutóbbi tájékoztatás óta 5655 új korona-
vírusos megbetegedést igazoltak Romániában,
több mint 28 ezer teszt eredményének feldol-
gozása nyomán – közölte hétfőn a stratégiai
kommunikációs törzs (GCS).

Eddig 9.532.692 RT-PCR-koronavírusteszt eredmé-
nyét dolgozták fel, és 3.111.943 antigéngyorstesztet vé-
geztek. Az elmúlt 24 órában 9107 RT-PCR-tesztet
végeztek el (4888-at az esetmeghatározás és az orvosi
protokoll alapján, 4219-et pedig kérésre), és 19.640 an-
tigéngyorsteszt eredményét dolgozták fel. Az új igazolt
esetek mellett 522 személynek ismét pozitív lett a ko-
ronavírustesztje. Hétfőn 11.032 személyt kezeltek kór-
házban Covid–19-cel, és 1218-an szorultak intenzív
terápiás ellátásra. A kórházban kezelt páciensek között
290 kiskorú volt, és közülük 18-at ápoltak az intenzív
osztályon. Romániában 50.421 igazoltan koronavírus-
fertőzött személy van otthoni, 9543 intézményi elkülö-
nítésben, ugyanakkor 59.687 személy van házi, 227
intézményes karanténban. Az elmúlt 24 órában 4754
hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívó számra a
koronavírussal kapcsolatban, és 109 koronavírussal di-
agnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Hatvan-
négy férfiről és negyvenöt nőről van szó, akiket Fehér,
Arad, Argeş, Bákó, Bihar, Beszterce-Naszód, Botoşani,
Brăila, Brassó, Buzău, Krassó-Szörény, Călăraşi, Ko-
lozs, Konstanca, Kovászna, Dolj, Gorj, Giurgiu, Hu-
nyad, Iaşi, Máramaros, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Prahova,
Szatmár, Szilágy, Suceava és Temes megyében, illetve
Bukarestben kezeltek kórházban. A 109 elhunyt közül
egy a 20 és 29 év közötti korosztályhoz tartozott, kettő
30 és 39 év közötti, hat 40 és 49 év közötti, tizenhét 50
és 59 év közötti, tizenkilenc 60 és 69 év közötti, har-
mincnégy 70 és 79 év közötti volt, harmincnak az élet-
kora meghaladta a 80 évet. Százhatan közülük más
betegségben is szenvedtek. A GCS közlése szerint az el-
hunyt 28 éves nő más betegségekben is szenvedett, és

nem volt beoltva. Ezzel 36.450-re emelkedett a korona-
vírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Ro-
mániában. 

Az elmúlt 24 órában Bukarestből (2559), illetve
Temes (356), Kolozs (265), Ilfov (274) és Dolj (258)
megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet.
A legkevesebb új fertőzést Kovászna (12), Hargita (13),
Vrancea (16) és Tulcea (18) megyében jegyezték. A fő-
város vörös zónában van 4,95 ezrelékes fertőzöttségi rá-
tával. Ez a mutató Ilfov megyében a legmagasabb, már
5,93 az ezer lakosra jutó esetszám. A vörös zónába tar-
tozik még Temes megye 5,32 ezrelékkel, Kolozs 3,99
ezrelékkel, Beszterce-Naszód 3,67 ezrelékkel, Dolj 3,59
ezrelékkel, Szatmár 3,5 ezrelékkel, Máramaros 3,43 ez-
relékkel, Teleorman 3,23 ezrelékkel és Konstanca
megye 3,04 ezrelékkel. Tizennyolc megyét sárga zónába
soroltak, köztük van Giurgiu 2,94, Arad 2,92, Mehedinţi
2,73, Szilágy 2,78, Suceava 2,71, Călăraşi 2,67 ezrelék-
kel. 

Országos viszonylatban 1311 olyan intenzív terápiás
ágy van jelenleg, amelyeket koronavírusos betegek szá-
mára tartanak fenn, és ezek közül hétfőn 1218 volt fog-
lalt. A koronavírus-fertőzötteknek elkülönített szabad
intenzív terápiás ágyak száma 24-re tehető, leszámítva
azokat, amelyeket az alapbetegségük mellett koronaví-
russal is megfertőződött páciensek kezelésére tartanak
fenn a különböző kórházakban. Maros megyében egy
intenzív terápiás ágy van szabadon, Bukarestben egyet-
len intenzív terápiás ágy sincs.

A minisztérium közlése szerint dolgoznak az intenzív
terápiás ágyak és az intenzív osztályra kerülő betegeket
ellátó szakszemélyzet számának növelésén. Elsősorban
az olyan személyeknek szánt ágyak számát igyekeznek
növelni, akik alapbetegségük mellett koronavírussal is
megfertőződnek, mivel esetükben a társbetegség magas
kockázati tényezőt jelent, állapotuk könnyebben válsá-
gosra fordulhat. (Agerpres)

5655 új koronavírusos megbetegedést igazoltak
Bukarestben egyetlen szabad 

intenzív terápiás ágy sincs már

Gligor Róbert László

Veszélyes az útkereszteződés, gyakoriak itt a balesetek – rendeznék a helyzetet Fotók: Gligor Róbert László

A balavásári vasúti átkelőhelyet két hete javították meg – valamivel jobb, de még mindig nem kiváló

Biztonságosabbá tennék 
az útelágazást



Holnap veszi kezdetét Maros-
vásárhely egyik legrégebbi és
legnívósabb művészeti szem-
léje, az immár 29. alkalommal
sorra kerülő, elsősorban rö-
vidfilmekre fókuszáló Alter-
Native Nemzetközi Film-
fesztivál. Az idei szemle rend-
hagyó módon nem november-
ben, hanem szeptember
végén kezdődik, ám ismét
annak hagyományos helyszí-
nén, a Kultúrpalotában kerül
rá sor.

A fesztivállal kapcsolatosan hét-
főn délben tartott sajtótájékoztatót a
szervező Maros megyei MADISZ
az Ursus Sörházban, ahol Libeg

Zsuzsanna, a szemle sajtófelelőse
üdvözölte a megjelenteket, majd
Sipos Levente, a fesztivál igazgatója
vette át a szót. 

– Két év után sikerült visszaköl-
töznünk a Palotába, ám az emberek
egészsége számunkra is a legfonto-
sabb, ezért csak azokat engedjük be
a fesztiválra, akiknek érvényes ol-
tási, felgyógyulási igazolása vagy
negatív PCR- vagy antigéntesztje
van, bérlet vásárlására pedig csak
azok jogosultak, akiknek oltási vagy
felgyógyulási igazolásuk van. Aki-
nek tesztje van, csak napijegyet
vehet. Belépéstől kilépésig maszkot
kell viselni a Kultúrpalotában, és
egyelőre hetvenszázalékos kapaci-
tással számolunk, reméljük, hogy a
hét végéig nem emelkedik a fertő-

zöttségi ráta. Ugyanazzal a feszti-
vállal térünk vissza, ugyanolyan
gazdag kínálattal, versenyfilmekkel,
nagyjátékfilmekkel, dokumentum-
filmekkel és kiegészítő rendezvé-
nyekkel: koncertekkel, színházi
előadásokkal és könyvbemutatók-
kal, író-olvasó találkozóval.

A fesztiválnak idéntől új művé-
szeti igazgatója van Németh Előd
személyében, aki a szemle program-
járól, a várható koncertekről, nagyjá-
tékfilmekről, kiegészítő rendez-
vényekről és a helyszínekről számolt be. 

– Vannak visszatérő vendégeink
új projektekkel, mint Földes László
Hobó, Cári Tibor vagy Harcsa Vero-
nika, és természetesen lesz egy új
zenei előadónk is, a byron együttes,
amely nagyon ismert a román kö-

zönség köreiben. Az idén két work-
shopot is szerveztünk, a műhely-
munka-tevékenységet ismét a
fesztivál szerves részévé kívánjuk
tenni: Visky Ábel kolozsvári film-
rendező tart négynapos, intenzív
filmkészítő műhelymunkát a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetemen.
Jómagam egy kritikaíró workshopot
kezdek az idén is, a műhelymunka
keretén belül a fesztiválon látott fil-
mekről születnek majd szövegek,
amelyeket a Látó szépirodalmi fo-
lyóirat fog közölni a blogján. 

Az idén megtekinthető nagyjáték-
filmek közül a művészeti igazgató
kiemelte többek között Radu Mun-
tean, Szabó István, Krasznahorkai
Balázs, Gothár Péter és Herendi
Gábor alkotásait, utóbbi Toxikóma
című, Szabó Győző önéletírásából
készült alkotása valószínűleg a fesz-
tivál legnagyobb érdeklődést kiváltó
filmje lesz, Bányai Kelemen Barna
is szerepel benne, akit a marosvásár-
helyi közönségnek nem kell bemu-
tatni. Szombaton, a kisteremben két
dokumentumfilmet vetítünk, a szé-
kelyudvarhelyi, nagyon fiatal film-
rendező, László Barna ízig-vérig
erdélyi alkotását a szászcsávási ze-
nekarról, amely egy mély drámai
szálat is boncolgat, illetve a Kárpáti
barna című alkotás, amelyet hosszú
éveken át forgattak, és egy olyan
székelyföldi fiatalemberről szól, aki-
nek az arca nagyon megsérült egy
medvetámadásban. Az ő további sor-
sát kíséri végig az alkotás. A szemlén
továbbá régebbi, felújított, jelentős
nagyjátékfilmeket is megtekinthet-
nek az érdeklődők.

Két nagyon fontos, olvasmányos,
gazdagon illusztrált filmtörténeti ta-
nulmánykötetet mutatunk be a
Gemma Book Caféban, az egyik a bu-
dapesti Uránia filmszínház történetét

mutatja be, a másik az erdélyi magyar
filmtörténettel foglalkozik. Lesz to-
vábbá felolvasószínházi előadás, a
Yorick Stúdió a fesztivál keretében is
bemutatja a Lázadni veletek akartam
című produkcióját, a b5 stúdióban
pedig Tökéletes Jövő #4 címmel fiatal
művészek kiállítása lesz látogatható.

A szemle társszervezője az Érted
Egyesület, amelynek sajtószóvivője,
Domokos Ferenc elmondta, az idén
kezdődött együttműködés célja az,
hogy a fiatal, friss generációkat is be-
vonják a marosvásárhelyi filmnézés,
filmkövetés, filmezés mozgalmába,
a fesztivál közönségébe és szervezői
csapatába is, ugyanis az egyesület
szervezi és koordinálja a fesztivál ön-
kéntes csapatát. Ennek keretében egy
fiatalos és valóban fiatalokból álló
csapat segíti a szemlét mind a feszti-
válon, mind a Bolyai utcai b5 stúdió
udvarán berendezett Chill Zone-ban,
fesztivál-pihenőhelyen.

Újságírói kérdésekre válaszolva a
szervezők elmondták, idéntől a fia-
taloknak is szánják a fesztivált, ezért
is fontos számukra az Érted Egyesü-
let segítsége, amelynek ifjú tagjai a
szemle online jelenlétét is sokkal
hangsúlyosabbá teszik. Az idéntől a
fesztiválnak új honlapja – 
alternativeiff.ro – van, megjelent az
Instagramon, megjelenik majd a Tik-
Tokon is, és arra törekszik, hogy
ahogy ezelőtt szinte harminc évvel,
úgy az idén is (újra) bevonzza a fia-
tal közönséget is. Az említett oldalon
megtalálható a szemle teljes prog-
ramja, a szervezők pedig mindenkit
szeretettel várnak a szeptember 29-
én, szerdán 17 órakor kezdődő
szemlére, amelyre a belépti díj idén
sem változik: a napijegy ára 15 lej,
az ötnapos bérlet ára 40 lej. Ez keve-
sebbe kerül, mint egy mozijegy.
Bőven megéri. 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata idén is folytatja a Csodahá-
zikó-sorozatát. Az évad első gyerekfoglalko-
zása szeptember 30-án, csütörtökön 12
órától Mese mese mátka címmel a magyar
népmese napját ünnepli, amelyre a társulat
színészei szeretettel várnak kicsiket és na-
gyokat egyaránt. 

A magyar népmese napját a nagy mesemondó Be-
nedek Elek születésnapján ünnepeljük. Ez alkalommal
a pedagógusok, a meseszerető gyerekek megkülön-
böztetett figyelemmel fordulnak a magyar mesevilág
felé. Ilyenkor újra életre keltjük Tündért, Fanyűvőt, a
hétfejű sárkányt, hetedhét országot, előhívjuk a ben-
nük rejlő titkos erőinket. A Tompa Miklós Társulat szí-
nészei játszani hívják a kicsiket és a nagyokat, hogy
együtt éljék át a népmesékben rejlő csoda örömét, a
mesehősökkel együtt járják be a boldogulás felé ve-
zető út próbatételeit. 

A legkisebbeknek szóló programsorozat előadásai,
ahogyan eddig is, továbbra is évszakonként, játékos
formában szólítják meg a gyerekeket, elsősorban egy-
egy ünnephez, kiemelkedő eseményhez kapcsolódva.
Színház és kulturális nevelés egybefonódik, és a kis
nézők mindeközben a színház csodáját is megtapasz-

talják. A sorozat előadásai nem csak családi program-
ként kiválóak, hanem közösségi élményt is nyújtanak
a gyermekeknek.

Szereplők: Benő Kinga, Fodor Piroska, Fülöp Bea,
Kiss Bora, Korpos András, Szabadi Nóra, Ördög Mik-
lós Levente, Tamás Fábián Csanád. Projektvezető:
Benő Kinga. Ügyelő: Rigmányi Lehel. 

A nagytermi gyerekműsort díjmentesen, nagykorú
kíséretében tekintheti meg a gyerekközönség. A jár-
ványügyi szabályozások miatt korlátozott számú fé-
rőhely áll rendelkezésre, a belépés a járványügyi
intézkedések szigorú betartásával történik. A színház
tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az előadás jellege
miatt azt kizárólag magyar nyelven lehet követni.

A 0 lej értékű jegyek előzetesen kizárólag szemé-
lyesen, a Nemzeti Színház nagytermi jegypénztárában
(nyitvatartás hétköznapokon 9 és 19 óra között, tele-
fonszám: 0365 806 865) válthatók, illetve a helyszínen
előadás előtt egy órával.

További információkért kövessék a Tompa 
Miklós Társulat honlapját (www.nemzetiszinhaz.ro),

Facebook-, valamint Instagram-oldalát
(https://www.facebook.com/tompamiklos; 
www.instagram.com/tompamiklostarsulat).

(PR-titkárság)

Kaáli Nagy Botond

Ma ki lenne közöttünk Bánk bán?
Középiskolások 

a színház nyílt napján

Fiatalos, megújuló szemle, újra a Kultúrpalotában!
Holnap kezdődik 

a 29. Alter-Native Nemzetközi Filmfesztivál

Fotó: Nagy Tibor

Őszi csodaházikó – Mese mese mátka
A magyar népmese napja

Szeptember 22-én a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színházban
tartotta a Tompa Miklós Tár-
sulat az ötödik nyílt napokat.
A társulat egyúttal ezzel ün-
nepelte a dráma napját is. Az
egynapos eseménysorozat
több érdekes programot fog-
lalt magába, mint például ku-
lisszajárás, középiskolás
diákok számára beavatószín-
ház, melyben a színészek Ka-
tona József Bánk bán című
drámáját ismertették, beszél-
ték át, de részt lehetett venni
Aranka György szobrának
megkoszorúzásán és egy kví-
zen is.

A fiatalságot leginkább megfogó
tevékenység a beavatószínház volt,
egyaránt volt érthető és izgalmas
mind azoknak, akik olvasták a
művet, mind azoknak, akik még
nem. A beszélgetés során nem csak
az alaptörténetet lehetett elsajátí-
tani, de a szereplők tetteire is ma-
gyarázatot kaphattak a diákok. A
beszélgetés felállása egyszerű volt:
minden szereplőt megtestesített két-
két színész, saját asztalánál el-
mondta a történetét, a szemszögét,
hogy milyen emberi tulajdonságot,
élethelyzetet testesít meg. A színé-
szek igyekeztek minél inkább a mai
emberre is kivetíteni Katona József
karaktereit. 

Ki lehet ma Biberach? Az az ér-
dekember, aki mindenben benne
van, de lényegében semmiben, aki
mindig úgy oszt tanácsokat, hogy
soha ne kelljen belemártania a kezét
a tényleges tettekbe. Helyes volt az

a döntés, hogy II. Endre kegyelem-
mel engedte el Bánk bánt, felesége
gyilkosát? Miért érzett túlzott hata-
lomvágyat Gertrudis? Mennyire
akarnak a nők vezető helyzetbe ke-
rülni napjainkban, és miért? Vajon
Bánk bán hogyan tudta volna más-
képp megoldani a házasságában tör-
ténő kellemetlenséget? Elfogadott
lenne ma a tény, hogy valaki félté-
kenységből vetemedik akár gyilko-
lásra? Miért van még ma is jelen az
idegengyűlölet, amelyet Petúr bán
képviselt a műben? Hogy tudná ezt
a társadalom mellőzni? Ilyen és
ehhez hasonló kérdéseket boncol-
gattak a színészek-diákok egyaránt. 

Az előadás minden szempontból
tökéletesen kielégítette a résztvevők
tudásvágyát, a könnyed, családias
hangulatban történő beszélgetések
minden kétséget felülmúló segítsé-
get tudtak nyújtani a mű megértésé-
ben. Esetlegesen új nézőpontra
világított rá egy-egy szereplő belső
gondolatmenete. Egyedüli kelle-
metlenség, ami bosszankodásra ad-
hatott okot, hogy sokszor az idő,
amit a tanulók a karaktereknél töl-
töttek, nem volt elegendő, eseten-
ként függőben maradt egy-egy
gondolat, vélemény.

Összességében az esemény min-
denki számára maradandó élmé-
nyekkel és tudással zárult, fiatal és
idősebb is egyaránt tanulhatott az
ott hallottakból. Mindenkinek érde-
mes elgondolkodnia a fent említett
kérdéseken, hiszen Katona József
drámaműve, a Bánk bán nem csak
az 1213. év eseményeit, nem is a
megjelenés évét, 1819-et taglalja,
sokkal inkább az örökkévaló jelent,
a mai ember cselekedeteit, gondo-
latait, felfogását. 

Forró-Bathó Eszter-Anna
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50 táblagépet biztosított, ami kevés.
Ha minden családnak jutott is egy
táblagép, nem volt elég, mert itt
népes családok élnek, 4-5 testvér-
nek nehéz volt osztozni egy gépen.
A nagyobb diákok esetében vala-
hogy ment az oktatás, azonban a ki-
csiknél nehezebben. A kicsiket
írni-olvasni szinte lehetetlen meg-
tanítani online. Próbálkoztunk min-
den módszerrel, házhoz vittük a
feladatlapokat a családoknak, aztán
begyűjtöttük. Elmondhatom azt is,
hogy egyes tanulók jobb előmene-
telt értek el, mint a fizikai jelenlét
során, mivel az online oktatásban
általában a nagyon szorgalmas ta-
nulók vettek részt, nekik nagyon jól
ment, szinte olyan volt, mintha ma-
gánórát tartottunk volna. Azok a
gyermekek, akik akarnak tanulni,
haladnak, azoknál viszont, akiket a
család nem támogat, nincs előme-
netel – fogalmazott az igazgatónő. 

– Köztudott, hogy a jeddi magyar
tannyelvű iskolában nagyon sok
roma gyermek tanul. 

– Pontos arányt nem tudok mon-
dani, de például az előkészítő és
első osztályban már szinte százszá-
zalékban roma gyermekeket írattak
be. A nagyobb osztályokban, a VII–
VIII.-ban van 5-6 magyar gyermek,
de a kis osztályokban már keve-
sebb. Jedden mindig az a nemkívá-
natos helyzet van, hogy a magyar
gyermekeket Marosvásárhelyre vi-
szik iskolába, hiszen nagyon közel
a város. Ez már trend lett. Olyan
szülők is vállalják a gyermekek 
utaztatását, akiknek nagyon meg-
erőltető, hiszen sem anyagi lehető-
ségük, sem más motivációjuk
nincs. Mégis beviszik őket, hogy el-
mondhassák: a gyermekük a város-
ban jár iskolába. Másfelől, a Tudor
lakónegyedben nem tudják feltöl-
teni az induló osztályokat, ezért szí-

vesen fogadják a peremtelepülésről
érkező diákokat. Ha városon nem
vennék fel a gyermekeket, akkor
helyben maradnának, de ezt tör-
vény nem szabályozza. 

– Gyönyörű az új Mókuska
óvoda, szép az udvara, olyan, mint
egy játszótér, ottjártunkkor a ter-
mekben mégis kevés volt a gyermek. 

– Az önkormányzat folyamato-
san sugallja, hogy a korszerű, új
óvodát fel kell lendíteni, hogy a
magyar gyermekeket is vonzzuk be,
mert onnan tömbben mehetnének
előkészítő osztályba. A legnagyobb
baj, hogy ez nem sikerül. Pontosab-
ban csak a nagyon kicsiket, a két és
három év közöttieket sikerült be-
íratni, akiket még nem fogadnak a
városi óvodák. Eddig három óvónő
foglalkozott a kicsikkel: Curtică-
pean Réka, Demeter Erzsébet és
Bereczki Judit, akik tapasztalt és
nagyon jó óvónők. Most érkezett
egy negyedik óvónő is, mivel az
egyik csoportot átalakítottuk nap-
közis programúra. Úgy gondoltuk,

hogy ez vonzóbb lesz, mivel a szü-
lők a munkaidejük lejárta után vi-
hetik haza a kicsiket. 

– A tanintézményben igazgató-
váltás várható, miért?

– A csere mindig jót hoz, nyolc
évig voltam igazgató, megérett a
helyzet a cserére. Új emberekre, új
lelkesedésre van szükség. A továb-
biakban tanítani szeretnék. Az igaz-
gatói vizsgára nem jelentkezem,
csak addig maradok tisztségben,
amíg beiktatják az új igazgatót. So-
modi Matild kolléganőnk fogja
megpályázni a tisztséget. Újdonság,
hogy az intézmény aligazgatói ál-
lást is kap, ami eddig nem volt. Az
az igazság, nem tudom, hogyan le-
hetne „megmenteni” ezt a tanintéz-
ményt, hogy itt megmaradjanak a
magyar és román gyermekek – fo-
galmazott az igazgató. 

Ha visszapillantunk az utóbbi
húsz évre, akkor egy-egy osztály-
ban átlagban három roma és 15 ma-
gyar gyermek volt, most jó, ha
fordítva van. 

A 135-ös jelzésű megyei út szé-
lesítése a Maros Megyei Tanács
projektjeként valósul meg. A pol-
gármester személyes ötlete volt,
hogy ezt a beruházást el kell vé-
gezni, s ezt terjesztette Péter Fe-
renc tanácselnök elé közös
mandátumuk első napján. Most a
kivitelezés zajlik, a jeddi helység-
névtáblától a kebelei tábláig az
utat kiszélesítik. 

Mint minden, ez a beruházás is
nehézkesen valósul meg, idén
március 15-én kezdték el a mun-
kát, de mindeddig egy szakaszt
sem sikerült teljesen befejezni. Az

út a felújítást követően is kétsávos
marad, bicikliutat az út struktúrája
miatt nem lehet kialakítani, mert
az előírások értelmében ezt csak a
sánc túloldalán lehetne létrehozni,
5 méterre az úttesttől. Viszont a
megszélesített utat a biciklisek is
használhatják, az úttestre remélhe-
tőleg felfestik a biciklisávjelzést.

Ha átadják a kiszélesített utat,
egészen megváltozik a forgalom a
községben. Az utat a Citadin Prest
kivitelezi. A munkálatok összkölt-
sége 12 millió lej. A polgármester
abban reménykedik, hogy jövő év
végéig befejezik az út szélesítését. 

A községben az elmúlt időszakban a hu-
mántőke operatív program keretében bonyo-
lították le azt a komplex szociális projeket,
melynek célja a kirekesztettség és a sze-
génység felszámolása volt. Nagyon sok jót
hozott a községnek, felújították a kultúrott-
hont, létrehoztak 39 új céget, szakmai kép-
zéseket szerveztek, a gyermekek nevelő
jellegű tevékenységekben vettek részt, és
több mint 40 házat sikerült feljavítani. A 4
millió eurós költségvetésű projekt me-
nedzsere Ciprian Sabău volt, lebonyolítását 
Bányai István polgármester ismertette. 

– A komplex szociális projekt lezárult. Az
utolsó fázisban 40 házat kellett feljavítani.
Egy házra 12 ezer lejt költhettünk el, ami
sok fejtörést okozott, hiszen nehéz volt el-
dönteni, hogy ennyi pénzből mit lehet csinálni. Szóba
került, hogy az udvarokra konténereket szerelünk, de
ezt az ötletet el kellett vetni, mert kivitelezhetetlen
volt. Ezért megnéztük, hogy milyen alapvető dolgokra
van szükség az adott ház esetében. Kiderült, hogy
néhol belül kell betonozni, parkettát kell lerakni, il-
letve járdát kell önteni és új tetőt szerelni. Így sikerült
betonozni, parkettázni több mint 40 házban, újrafedni
őket és járdát is építeni. Tehát a lakhatási körülménye-
ken sikerült kicsit javítani, s a családokon segítettünk
valamennyit. Mindez néhol nehézkesen ment, mert
volt, aki nem volt hajlandó kiüríteni a házát, hogy be-
tonozhassanak bent, vagy nem segítettek abban sem,
hogy a parkettát lerakják a teherautóról – mondta a
polgármester. 

A roma házakhoz is elmentünk, ide László Dalma
Enikő kísért el, aki szociális ügyekben járult hozzá a
projekt lebonyolításához. 
39 céget jegyeztek be

A projekt keretében 40 új céget lehetett bejegyez-
tetni, amihez a vállalkozók 25 ezer euró támogatásban
részesültek. Egy „hely” amiatt nem kelt el, mert nem

volt igénylő rá. Pedig úgy tűnt, hogy a faluban élő fi-
atal vállalkozók kapva kapnak az alkalmon, és pályáz-
nak. 

– Aki akart, segédmunkásból szakember lett, szak-
emberből cégtulajdonos. Csak az emberek hozzáállá-
sán múlott, hogy hogyan használják ki ezt a
lehetőséget. A cégek között van építő- és gépkölcsönző
vállalkozás, esküvői fotózást végző cég, fogtechnikai
laboratórium, üzlet, szabóműhely, autómosó, betone-
lemeket és kerítést gyártó cég és folytathatnám. Ör-
vendek, hogy ezt a projektet sikerült kivitelezni –
fogalmazott a polgármester.
A gyermeknevelés is része volt a projektnek

A községben élő családok, a gyermekek részt vettek
a projektbe foglalt, nevelő jellegű, többnyire a Bene-
dek Elek Általános Iskolában zajló tevékenységekben,
amelyek főként a gyakorlati készségek kialakítását
szolgálják. Tanterven kívüli foglalkozások révén a
gyermekek szélesebb ismereteket szerezhettek az ál-
taluk használt javak és az élelmiszerek előállításáról
és a munkafolyamatról. A részt vevő gyermekek
anyagi támogatásban is részesültek. 
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Szerkeszti:MezeySarolta A jeddi szennyvízhálózat
tervezését 2016-ban, kiépí-
tését 2018-ban kezdték el,
azonban még nem sikerült a
teljes rendszert beüzemelni,
mert sok helyen hibás a kivi-
telezés. A 18 kilométeres
rendszerből – ami 630 ház-
tartást kellene kiszolgáljon –
mindössze két  kilométer
üzemképes, négy utcában –
tájékoztatott Bányai István,
Jedd község polgármestere.   

– A csatornahálózat körülbelül
3 millió euróba kerül, 2016-ban
fogtunk neki a tervezésnek,  2018-
ban a kivitelezésnek. A hálózat
másfél éve kész kellene legyen, s
másfél éve próbáljuk a kivitelező
céget – a Socotot – arra sarkallni,
hogy a rengeteg műszaki hibát ki-
javítsa, hogy ezáltal a rendszer
működőképes legyen. A hálózat
egyes szakaszain például a veze-
téknek nincs megfelelő esése.
Ezért a cégnek leállítottunk min-
den kifizetést. Addig nem fize-
tünk, amíg a rendszer teljes egésze
működőképes nem lesz. Körülbe-
lül egymillió euróval tartozunk.
Ha kifizettük volna a munkát,
olyan kanalizálásunk lenne, ami
sohasem lenne használható. Erre
van már példa az országban! Ha
ráhúznának, kétheti munkával be-
fejezhetnék a hibák kijavítását.
Csak azokban az utcákban vesz-
szük át a hálózatot, amelyeket az
Aquaserv hibátlannak talál. Egye-
lőre négy utcát, a Patak, a Ropó,  a
Kincses és az Erdőalja utcát adták
át, ezekben működik a szennyvíz-
csatorna, a többiben nem. Nagyon
remélem – jóllehet szkeptikus va-
gyok – , hogy egy hónapon belül a
cég elvégzi a munkálatokat, bele-
értve a javításokat is. Gyulafehér-
váron egy fél év elszámolási
haladékot kértem, remélem, hogy
idén beindulhat a szolgáltatás az
egész faluban – fogalmazott a pol-
gármester. 
20 milliót igénylő tervek várnak 
finanszírozásra

– Jedden sok a megoldandó
probléma és kevés a pénz. Ezért
volt szükség arra a sok pályázatra,

amit az önkormányzat benyújtott.
A község területén nincsenek
olyan nagy cégek, mint Koronká-
ban például, amelyek adója jelen-
tősen növeli a község
költségvetését.  Az  első mandátu-
mom idején 10 millió eurót sikerült
lehívni,  most, a második mandá-
tum elején 20 millió eurót igénylő
tervek előtanulmányai várnak kivi-
telezésre, de még egy eurót sem si-
került megnyerni a községnek.
Pedig pályáztunk uszodára, böl-
csődére és utak korszerűsítésére is.
Az infrastrukturális fejlesztési pá-
lyázatokra a Saligny fejlesztési
program  legtöbb egymillió eurót
hagy jóvá. A tanácsnak kell eldön-
tenie, hogy a 20 millió eurót
igénylő infrastrukturális beruházá-
sokból melyik az, amelyiket be-
nyújtja. Ezelőtt 4 évvel más volt a
helyzet, felső határ nélkül lehetett
benyújtani a pályázatokat –
mondta Bányai István. 
Építkezések tekintetében 
a legvonzóbb település

A településen járva lépten-nyo-
mon építkezésbe botlik az ember.
A polgármester elmondta, hogy
Marosvásárhely peremtelepülései
közül Jedden építkeznek a legin-
tenzívebben. Ez valószínűleg az új
általános településrendezési terv-
nek köszönhető. 2020 óta nem en-
gedélyezik szűk utcák létesítését,
csak 9 méternél szélesebbet.

Nagyon sok az ingatlanbefekte-
tés, több kisebb lakónegyed épül.
A legnagyobb a Levendula lakó-
park, amely a Mikó utca és a me-
gyei út kereszteződésénél található. 

Negyven család lakhatási körülményein 
javítottak

Az új tanév sem ígér jobbat

Szélesítik a községen 
áthaladó megyei utat

Csak négy utcában működik
a szennyvízcsatorna

Bányai István polgármester

Fotó: Mezey Sarolta

(Folytatás az 1. oldalról)

         
      
     

         
           

          
  

         
           

         
           

         
          
          

         
   

        
          
          

    

   
    

     
     

    
       

      
       

     
    

      
      
      

       
    

     

     
      

     
        
      

      
     

     
  

       
      

      
        

     
    

      
     

    
       

       
    

      

       

  
    

    
    

 
    

  
   

  
    

   
 

   
 

  
    

  
   

  
 

    
  

       
       

        
        
      

      
  

     
     

      
       

       
        

       
         

        
       

      
     

    
   

     

       
   

     

      
     
      
      

  
      

        
       

  
      

     
       

   
         

 
      

          
         

         

      
        

     
         

        
         

 

  
  

       
   

    
  

   
     

    
   

 
   
      

     

     
    

   
  
    

    
       

   
      

     
     

    
    

 
      

     

        
        

       
    

          
       
       

        
       

    
       

         

         
        

   
         

       
        

         
  

       
       

     
       

        
 

     
 

      
     

     
      
      

       
      

    
      

       
       

       
     

     
 

  

  
              

              
              

             
              

           
                

                

           
          

   

                
  

    



Vécsei Bálint és Nagy Zsolt is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott
keretébe, amely októberben két világbajnoki selejtezőmérkőzést játszik.

Előbbi beválogatását elsősorban „fizikai rátermettségével“ indokolta
Marco Rossi szövetségi kapitány, míg utóbbi szerinte a mostani idényben
kevesebb ki nem kényszerített hibát követ el, mint korábban, ezért kap most
újra lehetőséget közel két év után, amikor Cardiffban Wales ellen kifejezet-
ten sokat hibázott.

Az olasz szakvezető hétfői kerethirdetése során elhangzott, hogy a sérült
csapatkapitányt, Szalai Ádámot a pályán és azon kívül is nehéz lesz pótolni.
„Szalai klasszikus középcsatár, ezen a poszton nincs hozzá fogható futbal-
lista a magyar keretben. Van három olyan labdarúgó, aki játszhat a helyén,
de egyik sem rendelkezik olyan kvalitásokkal, mint ő, így mindenképpen
lesz taktikai változtatás. Az edzéseken meglátom, hogy a három jelölt mi-
lyen formában van és milyen taktikai változtatás valósítható meg” – mondta
Rossi, aki hozzátette, a Mainz támadójának távollétében a kapus Gulácsi
Péter lesz a csapatkapitány.

A vb-selejtezős csoportban negyedik helyen álló magyarok jövő szom-
baton a harmadik albánokat fogadják a Puskás Arénában zárt kapus mérkő-
zésen, három nappal később pedig az Eb-döntős és a hatosban éllovas
angolok vendégei lesznek Wembley Stadionban.

Vb-selejtezők: Nagy Zsolt 
és Vécsei a magyar keretben

A Mercedes brit versenyzője, Lewis Hamil-
ton nyerte a vasárnapi Forma–1-es Orosz
Nagydíjat, ezzel pályafutása 100. futamgyő-
zelmét aratta. A 36 éves pilóta idén ötödször
nyert. Hamilton mögött az utolsó helyről raj-
toló holland Max Verstappen (Red Bull) lett a
második, harmadikként pedig a spanyol Carlos
Sainz Jr. zárt a Ferrarival.

A rajtot a negyedik helyről startoló Hamil-
ton pocsékul kapta el, az első kanyarokban
több pozíciót is veszített, miközben a második
kockából kezdő Sainz át tudta venni a vezetést
a pole-pozícióból induló Lando Norristól
(McLaren).

A 10. körben Sainz változatlanul vezetett,

Hamilton a hatodik pozícióban száguldott. A
kerékcseréket Russell kezdte a 14. körben, per-
cekkel azután, hogy Norris megtámadta és
meg is előzte az élen Sainzot. A Ferrari spa-
nyol versenyzője ezután rögtön a bokszba haj-
tott friss abroncsokért, Hamilton pedig a 27.
körben állt ki kerékcserére, miközben Norris
magabiztosan vezetett, és rövidesen szintén ki-
állt új gumikért.

Hat körrel a leintés előtt elkezdett esni az
eső Szocsiban, Hamilton, és a mezőny java
része pedig a bokszba hajtott átmeneti esőgu-
mikért. Norris nem így tett, ő a száraz pályára
alkalmas abroncsokon próbált az egyre inkább
eleredő esőben végigmenni. Hamarosan azon-
ban szinte befordulni sem tudott a kanyarokba,
így Hamilton könnyedén megelőzte, majd az
addigra már harmadikként száguldó Verstap-
pen és a mögötte érkezők is elmentek mellette,
miközben a bokszba hajtott a vizes pályára 
alkalmas gumikért. Végül hetedikként ért
célba.

A vb két hét múlva Törökországban folyta-
tódik.

�
Hamilton a 100. győzelmével újra vezet az összetettben

A címvédő Ferencváros
3-1-re nyert a vendég Új-
pest ellen a magyar labda-
rúgó NB I. 7. fordulójának
vasárnapi rangadóján.

A hazaiak már az 5.
percben vezetéshez jutot-
tak: Ryan Mmaee büntető-
jével gyorsan megsze-
rezték a vezetést (1-0). A
vendégek a 14. percben
létszámhátrányba kerül-
tek, miután Diaby leghátsó
emberként szabálytalan-
kodott saját tizenhatosá-
nál. Az Újpest nem zuhant
össze, gyorsan rendezte
sorait, és kemény mezőny-
munkára kényszerítette a
hazaiakat. Utóbbiaknak
így is akadtak ígéretes tá-
madásaik, de Banainak
csak két alkalommal kellett védenie. A 42. percben
Uzuni és Tokmac is lesgyanús helyzetből lépett ki,
a két szélső akcióját utóbbi gólja zárta (2-0). Amikor
pedig mindenki az első félidő végét várta, egy vak-
tában felívelt labdából Tallo harcolt ki magának
helyzetet az elalvó hazai védők asszisztálása mellett,
és szépített (2-1).

Az újpestiek bátor támadójátékával, valamint két
helyzetével indult a második felvonás, amelynek
folytatásában a vendégek sok futással és szervezett
játékkal kezdeményeztek ugyan, de a jól záró haza-
iak miatt Dibusz kapujára veszélyt már nem jelen-
tettek. A 75. perctől ismét a hazaiak irányítottak, a
80.-ban Uzuni ziccert értékesített, de a videós visz-
szajátszás után – leshelyzet miatt – nem adta meg a
gólt a játékvezető. A 87. percben viszont már szabá-
lyos és mérkőzést eldöntő találatot szerzett az albán
légiós, aki Laidouni szólója után közelről helyezett
a már üres újpesti kapuba (3-1).

A címvédő Ferencváros emberelőnyben 
győzött az Újpest ellen
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I., 7. forduló: Ferencvárosi TC –
Újpest FC 3-1 (2-1)
Budapest, Groupama Aréna, 17.349 néző, vezette:
Bogár.
Gólszerzők: R. Mmaee (5. – 11-esből), Tokmac
(42.), Uzuni (87.), illetve Tallo (45+2.).
Sárga lap: Loncar (46.), Tokmac (55.), illetve
Banai (4.), Antonov (26.), Kastrati (35.), Mitrovic
(45+1.).
Kiállítva: Diaby (14.).
Ferencváros: Dibusz – Wingo, Blazic, S. Mmaee,
Civic – Laidouni, Loncar (58. Besic) – Uzuni, Za-
chariassen (68. Vécsei), Tokmac (58. Gavric) – R.
Mmaee (88. Botka).
Újpest: Banai – Kastrati, Kutrumpisz, Diaby –
Bjelos (63. Croizet), Mitrovic, Luca, Csongvai,
Antonov – Tallo (69. Simon), Beridze (80. Viana).

A magyar válogatott kerete
* kapusok: Bogdán Ádám és Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter
(RB Lipcse)
* védők: Bolla Bendegúz (Grasshoppers), Botka Endre (Ferencváros),
Fiola Attila és Nego Loic (Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Nyizsnij Nov-
gorod), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Nagy Zsolt (Puskás AFC), Willi
Orbán (RB Lipcse), Szalai Attila (Fenerbahce), Tamás Márk (Slask Wroc-
law)
* középpályások: Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Kleinheisler
László (Eszék), Nagy Ádám (Pisa), Schäfer András (DAC), Szoboszlai
Dominik (RB Lipcse), Vécsei Bálint (Ferencváros)
* támadók: Hahn János (DAC), Holender Filip (Partizan Belgrád), Niko-
lics Nemanja (Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Sallói Dániel
(Sporting Kansas City), Schön Szabolcs (FC Dallas), Varga Roland (al-
Ittihad Kalba)

Bajnokok Ligája: 
a mai program

Az A, B, C és D csoport második
fordulós mérkőzéseivel kedden folyta-
tódik a labdarúgó Bajnokok Ligája
2021–2022-es kiírásának csoportküz-
delme.

A játéknap rangadóján, Párizsban
két favorit mérkőzik meg egymással: a
Paris Saint-Germain az angol bajnoki
címvédő Manchester Cityt fogadja.

A műsor:
* 19.45 óra: 
C csoport: AFC Ajax – Besiktas (Di-

giSport 2, Telekom Sport 2, Look
Sport)

D csoport: Sahtar Donyeck – Inter-
nazionale (DigiSport 1, Telekom Sport
3, Look Sport +)

* 22.00 óra:
A csoport: Paris Saint-Germain –

Manchester City (M4 Sport, DigiSport
1, Telekom Sport 1, Look Sport +), RB
Leipzig – Club Brugge

B csoport: FC Porto – Liverpool FC
(DigiSport 4, Telekom Sport 2), AC
Milan – Atlético Madrid (DigiSport 3,
Telekom Sport 3, Look Sport)

C csoport: Borussia Dortmund –
Sporting CP

D csoport: Real Madrid – Sheriff Ti-
raspol (DigiSport 2, Telekom Sport 4)

Eredményjelző
* NB I., 7. forduló: Kisvárda Master Good – Deb-
receni VSC 2-1, Ferencvárosi TC – Újpest FC 3-1.
Az élcsoport: 1. Kisvárda 18 pont/7 mérkőzés, 2.
Ferencváros 15/6, 3. Paks 13/7.
* NB II, 9. forduló: WKW ETO FC Győr – Vasas
FC 3-1, Budafoki MTE – Szombathelyi Haladás 
0-2, Békéscsaba 1912 Előre – Diósgyőri VTK 2-2,
Pécsi MFC – BFC Siófok 0-1, Szolnoki MÁV FC
– Kecskeméti TE Hufbau 2-2, Tiszakécskei LC –
Szentlőrinc 1-2, Szeged-Csanád Grosics Akadémia
– Soroksár SC 2-0, Nyíregyháza Spartacus FC –
Aqvital FC Csákvár 1-1, Dorogi FC – Budaörsi SC 

0-0, III. Kerületi TVE – FC Ajka 2-4. Az élcso-
port: 1. Haladás 21 pont, 2. Kecskemét 18 (18-10),
3. Nyíregyháza 18 (20-13).
* 1. liga, 10. forduló: Konstancai Farul – CS Mio-
veni 2-1, Botosáni FC – Universitatea 1948 Cra-
iova 1-1, Aradi UTA – Kolozsvári CFR 1907 0-1.
Az élcsoport: 1. CFR 1907 27 pont, 2. Botosán 21,
3. Farul 18.
* 2. liga, 8. forduló: Zsilvásárhelyi Viitorul Pandu-
rii – Temesvári Politehnica 2-1, Unirea 04 Slobozia
– Nagyszebeni Hermannstadt 0-1, Temesvári Ri-
pensia – Concordia Chiajna 0-1. Az élcsoport: 1.
Petrolul 52 Ploieşti 21 pont, 2. Nagyszeben 20, 3.
Chiajna 20.

Eredményjelző
Forma-1-es Orosz Nagydíj, Szocsi (53 kör,
309,745 km):
* a pontszerzők: 1. Lewis Hamilton (brit,
Mercedes) 1:30:41.001 óra, 2. Max Verstap-
pen (holland, Red Bull) 53.271 másodperc
hátrány, 3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)
1:02.475 perc h., 4. Daniel Ricciardo (auszt-
rál, McLaren) 1:05.607 p h., 5. Valtteri Bot-
tas (finn, Mercedes) 1:07.533 p h., 6.
Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1:21.321
p h., 7. Lando Norris (brit, McLaren)
1:27.224 p h., 8. Kimi Räikkönen (finn, Alfa
Romeo) 1:28.955 p h., 9. Sergio Pérez (me-
xikói, Red Bull) 1:30.076 p h., 10. George
Russell (brit, Williams) 1:40.551 p h.
* leggyorsabb kör: 1:37.423 perc, Norris
(39. kör)
* pole pozíció: Norris

A vb-pontversenyek állása
* versenyzők: 1. Hamilton 246,5 pont, 2. Verstappen 244,5, 3. Bottas 151, 4. Norris 139, 5.
Pérez 120, 6. Sainz 112,5, 7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 104, 8. Ricciardo 95, 9.
Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 66, 10. Alonso 58, 11. Esteban Ocon (francia, Alpine) 45,
12. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 35, 13. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 24,
14. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 18, 15. Russell 16, 16. Nicholas Latifi (kanadai, Willi-
ams) 7, 17. Räikkönen 6, 18. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 1.
* csapatok: 1. Mercedes 397,5 pont, 2. Red Bull 364,5, 3. McLaren 234, 4. Ferrari 201,5, 5.
Alpine 103, 6. Alpha Tauri 84, 7. Aston Martin 59, 8. Williams 23, 9. Alfa Romeo 7.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a labdarúgó világbajnoki selejtezők 6.
fordulójában játszott Magyarország – Andorra mérkőzésen a Puskás Arénában 2021. szeptember
8-án Fotó: MTI/Kovács Tamás

A ferencvárosi Samy Mmaee (j) és Ryan Mmae (b) a Ferencvárosi TC – Újpest FC mérkőzésen 
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Fotó: a Forma–1 közösségi oldala



Szerkeszti:MezeySarolta

Nem mindennapi eseménynek volt részese a Bo-
lyai Farkas Líceum XII. D sportosztálya, amely
1970-ben ballagott. A kicsengetési tablót az akkori
árvíz elvitte, soha nem került fel az iskola folyosójá-
nak falára. Ennek ellenére az útravaló, amit az ott töl-
tött évek alatt tanáraiktól és a Bolyai-szellemiségtől
kaptak, meghatározta életük alakulását és emberi mi-
voltukat. Egy olyan kis közösség alakult ki, amelynek
nemes vonzereje képes volt 51 év után is visszahozni
a határon innen és túl élő volt diákokat. Felemelő
érzés volt találkozni. 

Egy szeptemberi szombat reggel a WhatsAppon
kialakított Bolyai 1970 XII. D csoportjának csevegő-
jén megjelent: „Jó reggelt! Ébresztő!”, és alatta rövid,
azoknak szóló szöveg, akiknek csak évtizedek után si-
került eljönniük, „az oszi majd névsor szerint szólít,
úgyhogy tudni fogjuk, a névhez melyik arc tartozik…”

Így is történt. A felújított osztályt a 2021-es vírus-
járvány-helyzetnek megfelelően benépesítettük. A
katedra mellett ott állt az oszink, egyenes háttal, biz-
tatóan mosolyogva. A katedrán négy szál égő gyertya

az elvesztett osztálytársaink emlékére. Az osztályfe-
lelős felállt, és jelentette: „A XII. D osztály 27 diája,
kettő kivételével, jelen van az 50+1 éves érettségi ta-
lálkozó osztályfőnöki órájának megtartására”. Vég-
zős társaink pótlására bekérezkedett öt olyan
közösségünkhöz tartozó diák, akikkel nem együtt
ballagtunk, de a 12 év alatt osztálytársak voltunk. 

A találkozó óta mindenki hazatért otthonába, köz-
tük a nyolc unokás nagymama, a hat olimpián részt
vevő tornaedző, volt országos teniszbajnok, vagy gát-
futó, aktív sebész és infektológus szakorvos, 27 kü-
lönböző egyéniség, akiket a Bolyai-szellem
megtanított arra, hogy fejet hajtson a legnemesebb
emberi érzés, a tisztelet és őszinte szeretet előtt. Ez
érződött a visszajelzésekben, a felszólalásokban, a ta-
lálkozás örömében is. 

E sorok bizonyítják, hogy az együvé tartozás vég-
telen erejét sem az 51 év vasfoga, de még csak a vi-
lágjárvány vírusa sem tudta megtörni. 

(Sz.G.)

50+1 éves érettségi találkozó 

Szeptember 21-én szüreti bált
tartottunk a 30 éve működő maros-
vásárhelyi Magányosok Klubjában.
Klubunk célkitűzései közé tartozik
a hagyományőrzés, jelen esetben a
szürethez kötődő énekek és versek
felelevenítése.

Az Efendi vendéglőben az ün-
nepi alkalomra megterített asztalok
vártak, már sokadik alkalommal. A
menyecskekórus tagjai nagyon szép
népviseletben, karjukon szőlővel
tele kis kosarakkal, a Vörösbort
ittam az este, angyalom, ragyogó
csillagom nótát énekelve vonultak
fel Szilágyi Sándor nótaénekes har-
monika- és énekkíséretével. Majd
felcsendültek az ide illő, Részeg va-
gyok rózsám, mint a csap,Van
nekem egy rettenetes szokásom, Jó
bort iszok én, Fenyőfával tüzelek,
Piros kancsó, piros bor, mindjárt
rám kerül a sor kezdetű dalok.

Verssel Varga Irén, Czerán Erzsé-
bet, Cseh Juliánna, Jakab Ilona, Pé-
terfi Rozália, Fejéregyházi Tünde,
énekkel Némety Ibolya, Fodor
János örvendeztette meg a jelenle-
vőket. A Megérett a piros szőlő, le
lehet már szedni kezdetű nótával ki-
vonult a menyecskekórus. Az XYZ
zenekar tagjai – Szilágyi Sándor,
Szilágyi Barna, Krizsán Levente –
húzták a talpalávalót, és szebbnél

szebb nótákkal szórakoztatták a
mulatozni vágyókat. Megkezdődött
a tánc, boldogság ragyogott az ar-
cokon, hogy olyan hosszú bezártság
után végre újra együtt lehetünk.

Szabó Ödön vállalkozó irányítá-
sával felszolgálták a nagyon finom
vacsorát. Sok tombolatárgy és egy
szüreti jutalomkosár várt a nyerte-
sekre. A fődíjat, a jutalomkosarat
Kaszács Erzsébet és Orbán Erzsébet
készítette.

A tombolajegyek sorsolása min-
dig nagy derültség közepette zajlik,
gazdára talált a szüreti jutalomkosár
is. A szüreti bál mindig nagy él-
mény a klubtagoknak. Köszönjük a
zenekar tagjainak a kitűnő énekszá-
mokat. Hálásan köszönjük a magas
színvonalú szervezést.

Beszámolómat Aranyosi Ervin A
bor születése című versének utolsó
soraival zárom.

…….
Vidámság lesz a születése, 
szüreti bál ünnepli meg, 
s a mustnak lassú erjedése 
dobogtat benne új szívet. 
Hatalmas hordók belsejében 
érleli finom zamatát,
hogy évek múlva, pohár ölében 
köszöntsön embert és hazát!

CzeránErzsébet

Szüreti bál

Rohammunkával „átépítették” az Eminescu utca
elejét. Két alkalommal is írtam róla a Népújságban
(június 8. és szeptember 7.), kérve, hogy tegyék biz-
tonságosabbá a gyalogosok átkelését. A páros és pá-
ratlan oldalon is megszüntették a zebra előtti
parkolási lehetőséget: leszűkítették a közlekedési
sávot, és kis oszlopokat rögzítettek az új járda szegé-
lyére. Köszönjük, hogy intézkedtek!

Tudom, hogy ez nem nekem köszönhető (még
csak az hiányzik, hogy csodatévő híremet keltse va-
laki, mert akkor nem szabadulnék a segítségemet
igénylők seregétől!), a terv már régóta megvolt, csak
meg kellett sürgetni a munka beindítását. Tudjuk jól:
a munkát elkezdeni a leg-
nehezebb, utána már
megy, mint a karikacsa-
pás…

Örömmel konstatáltam
azt is, hogy a július 6-án
szóvá tett probléma is
megoldódott: a Mărăseşti
téren megstuccolták a
bokrokat, a legszaporáb-
ban burjánzó cserjét pedig
tövig visszavágták. Mi
több: a levágott ágakat el
is szállították. Ezt is kö-
szönjük. 

Jó az, ha a város lakói
is odafigyelnek és alkal-
manként szólnak vaj egy
hiányosság miatt, s az
sem baj, ha nem várnak az
illetékesekre, hanem

maguk oldják meg a kérdést. Ma vettem észre, hogy
az új uszoda melletti utacskán lévő három termetes
gödröt is becementezte valaki, vélhetően az esküvői
bulikra (tetszik ismerni ugye, azt a nagy fehér sátrat,
ahonnan ingyenzenét kapnak a környék lakói?) ér-
kező egyik vendégnek megdöccent a drága autója, és
ő intézkedett. Ha kerékpáros lett volna az intézkedő,
akkor a turbinaárokkal párhuzamosan haladó út víz-
nyelői melletti gödröket is betömte volna, de így is
dicsérendő a hozzáállása. Ezt is köszönjük! 

További kitartást kívánok mindenkinek, maradok
tisztelettel. 

KuszálikPéter
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Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Fejéregyházi Tünde

A nemzetünk fővárosában meg-
rendezett Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus sokak számára
felemelő élményt nyújtott. „Talál-
kozz Jézussal Budapesten!” – hir-
dették a plakátok, némileg
mutatványos jelleggel, amihez
azonban – az egyén szintjén fel-
színre kerülő lelkiség által – jelké-
pesen adott volt a lehetőség, a
felemelő hangulat, a hitből és sze-
retetből fakadó hitvallások és papi
üzenetek, az emberi együttlétek. A
több tízezer, százezer jelenlevő szá-
mára, de a zárómisét a tévéképer-
nyők előtt követők részére is, életre
szóló élményt, harmonikus és sze-
met gyönyörködtető együttlétet,
személyes találkozást, lelki feltöltő-
dést nyújtott a katolikusság 
csúcsrendezvénye, egyúttal Ma-
gyarország ünnepe, amely a békes-

ség, a szeretet, az összefogás jegy-
ében zajlott. „Minden forrásom be-
lőled fakad” – ezt a jelmondatot
tűzte zászlajára a kongresszus. Arra
irányította a figyelmet, hogy ebben
a gyakran békételen, szeretetlen és
széthúzó világban, országban szán-
junk időt az életünkben Krisztusra
és az általa közvetített emberközeli
jóságra.

A körmeneten és a zárómisén
személyesen is részt vettem. Azt
megelőző, részben gyalogos zarán-
doklatom végállomásán, Budapes-
ten magyar református
keresztyénként telítődtem hálával,
békével és szeretettel a Bazilikában,
az Országház előtt, a Hősök terén.
Rám fért, ránk fért. Ebben a – hadd
ne minősítsem milyen – világban.
Miközben a szeretet szavát nem is-
merő politikusok, újságírók, véle-
ményformálók hada már-már
minősíthetetlen bírálatokat fogal-

mazott meg a „katolikus olimpiá-
ról”, „a pesti dzsemboriról”. Egyre
istentelenebb világunkban a demok-
rácia szárnyai alatt fejtették ki néhol
gúnyos, félretájékoztató, saját érde-
keiket szolgáló véleményüket az
egyébként minduntalan a sajtósza-
badságot féltő, számomra „névte-
len” firkászok. Nagyon sokak
nevében kikérem magamnak minő-
sítéseiket. Majd a Fennvaló meg-
ítéli azt a tiszteletlenséget, amely
egyre gyakrabban megfogalmazó-
dik az immár kisebbségként defini-
álható vallásos ember irányába.
Miközben – kérdezem én – a mai
szabadelvű és egyéni jogokra ala-
pozó világ talált-e ki jobbat az egy-
ház példamutatásánál és erkölcsi
kontrolljánál? 

Mindenféle ellendrukkolás és
egyesek hazaszeretet-hiánya elle-
nére a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus elérte mind vallásos,

mind világias célját. Valóban forrás-
ként szolgált a keresztény ember
számára, jó imázst nyújtott, miköz-
ben a nemzet többsége az esemény
mellé állt, csendben és méltóságtel-
jesen. Megmutatta, hogy napjaink-
ban szép, tartalmas, magasztos
„tömegrendezvényt” is lehet szer-
vezni és azon részt venni. Némileg
és átmenetileg javított a nyugati
világ által rasszistának és homofób-
nak minősített Magyarország meg-
ítélésén, bár „az ördög nem alszik”,
kiváltképpen akkor, amikor a krisz-
tusi szeretet igyekszik teret hódí-
tani. Álhírek terjesztése, nem létező
információkról való – tudatosan –
téves beszámolók, végeláthatatlan-
nak tűnő kommentelések igyekez-
tek Szent Péter utódjának, Ferenc
pápának a budapesti szolgálatát sze-
retetlenséggel feltölteni. Miközben
a járvány miatti bezártságból végre
a hívei körében integető, a gyer-
mekeket magához emelő pápa a
megbékélés, a szeretet útjára irányí-

totta a figyelmet. Hittel és remény-
nyel képviselve az ismert bibliai
igét, miszerint „A szeretet soha el
nem fogy”.

Amúgy a keresztény lelkiség ki-
teljesedéséhez nyújt eszközt Poór
István rendező nemrég megjelent,
erdélyi helyszíneken forgatott, a
kongresszus ideje alatt – sajnos kis
számú közönségnek – bemutatott
Eucharisztia című filmje is. A
Jézus életéről készült, tanítását és
személyiségét bensőséges ember-
közelségből bemutató alkotás hoz-
zásegít a krisztusi szeretet útjának
a megtalálásához. Az eucharisztia,
az oltáriszentség, a kenyér és a bor
jegyei – a szeretet forrása. A kong-
resszus, a pápalátogatás leginkább
erre hívta fel a figyelmet a katoli-
kus hívő, a bármely vallású ke-
resztény ember számára. Abban
bízva, hogy a keresztényüldözés-
sel telített világunkban mégiscsak
azé a jövő, aki szeretetteljes éle-
tet él. 

Eucharisztia – a szeretet forrása
Dr. Ábrám Zoltán

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

Sikerült!
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Százhuszonöt éve, 1896.
szeptember 27-én avatták fel
ünnepélyesen, három király
jelenlétében a zavartalan al-
dunai hajózást lehetővé tevő
Vaskapu-csatornát. 

A Vaskapu a Duna alsó szakaszá-
nak utolsó, három kilométer hosszú
és egyes helyeken 162 méterig kes-
kenyedő szorosa Szerbia és Romá-
nia határán, a Déli-Kárpátok és a
Szerb-érchegység között, ahol a fo-
lyam 20 métert esik, mire kilép a
Román-alföldre. A Vaskapu a kiálló
sziklák és a nagy sodrás, szélsősé-
gesen váltakozó vízhozama és víz-
sebessége miatt a szabályozás előtt
csak magas vízállás esetén, kanyar-
gós útvonalon, aszályos években
mindössze 70-80 napon keresztül
volt hajózható.

Az akadályok leküzdését már a
rómaiak megkísérelték: mivel a
meder szikláit nem tudták eltávolí-
tani, a 2. század elején hajózócsa-
tornát építettek a jobb partnál, s a
fából épült galériáról lóval vontat-
ták kis merülésű hajóikat. Az Al-
Duna idővel elvesztette
kereskedelmi jelentőségét, az addig
elhanyagolt keleti kapcsolatok csak
a napóleoni háborúk utáni gazda-
sági visszaesés idején kerültek elő-
térbe. Széchenyi István gróf
1830-ban Pestről négyevezős csó-
nakon a Fekete-tengerig hajózott le,
ám nem tudta meggyőzni a török
hatóságokat az akkor határfolyó
Dunán tervezett építkezés haszná-
ról.

Széchenyi – immár királyi biz-
tosként – Vásárhelyi Pált bízta meg
a folyó vizsgálatával, aki megálla-
pította: a zúgók megszüntetésére
nem áll rendelkezésre alkalmas
technika. Tervei alapján így 1833–
1837 közt a Kazán-szorosban két

kilométer hosszú, három méter
mély hajóút, Orsovától Báziásig
pedig 122 kilométeres, Széchenyi-
ről elnevezett, hajók vontatására al-
kalmas parti út épült, megkerülve a
zuhatagokat, ezzel a hajózás a ko-
rábbi három hónap helyett évente
már öt hónapra lett biztonságos. A
Helytartótanács 1840-ben átfogó
szabályozási tervet is készíttetett,
ám a munka a magas költségek
miatt nem kezdődött meg.

A krími háború (1853–1856) alatt
a Habsburg Birodalom megszállta
az Al-Dunát, és Gustav Vex had-
mérnök elkészítette a Vaskapu-csa-
torna terveit. A háborút lezáró
párizsi béke kimondta a dunai köz-
lekedés szabadságát, így a Vaskapu-
szabályozás nemzetközi kérdés lett.
1871-ben a Dunai Gőzhajózási Tár-
saság megbízására az amerikai Wil-
liam Mac Alpin készített
szabályozási terveket, ám ezek sem
valósultak meg.

A politikai akadályokat 1878-
ban a török uralom alól felszaba-
dult balkáni területek sorsát
rendező berlini kongresszus elhárí-
totta. Az al-dunai szabályozást az
Osztrák-Magyar Monarchiára bíz-
ták, amely ennek fejében hajózási
illetéket szedhetett, s Szerbia is
hozzájárult partjainak igénybevéte-
léhez. A munkálatokat teljes egé-
szében a magyar államkincstár
finanszírozta, ez volt a kor legna-
gyobb állami beruházása. A mun-
kálatok szervezésében Baross
Gábor vállalt oroszlánrészt, a „vas-
miniszter” emléktáblája ma is lát-
ható a Duna 1036,3 folyamki-
lométerénél.

A 2200 méter hosszú Vaskapu-
csatornát, a szoros fölötti gázlókon
átvezető csatornákat, duzzasztókat,
gátakat Wallandt Ernő tervezte, az

1890 augusztusában kezdődött épít-
kezést Rupcsics György vezette. A
kivitelezésre alapított német–ma-
gyar vállalat a hajózás zavartalan-
sága érdekében a
Vaskapu-zuhatagnál a csatornát a
jobb part mellett, szárazzá tett terü-
leten robbantotta ki. A partról és a
sekély vízből 227 ezer köbméter
sziklát emeltek ki, 162 ezer köbmé-
tert az áradatban robbantottak fel.

A Vaskapu-zuhatagon keresztül,
a szerb part mentén haladó hajózó
csatorna három méter mély és 75
méter széles lett. A többi zuhatagon
készített csatornáktól eltérően a
Duna koncentrált esése miatt a csa-
torna mindkét oldalán nagy méretű,
árvízszint fölé érő gátat építettek,
így sikerült a meredek bukásszintet
hosszabb szakaszokra elosztani. A
víz sebessége így is igen nagy ma-
radt, ezért a felfelé haladó hajók
számára gőzgép hajtotta vontatóbe-
rendezést létesítettek.

A munka befejezését 1895-re ter-
vezték, de ez egyre késett, s 1896.
szeptember 27-én a millenniumra
való tekintettel sor került az ünne-
pélyes felavatásra. Ezen jelen volt I.
Ferenc József osztrák császár és
magyar király, Károly román és
Sándor szerb király is, ám az oszt-
rák, a román és a szerb zászló mel-
lől hiányzott a magyar, Ferenc
József pedig – Magyarországot meg
sem említve – a Monarchia sikeré-
ről beszélt.

A munkálatok még két évig tar-
tottak, az Al-Duna valamennyi csa-
tornáját 1898. október 1-jén adták át
a forgalomnak, ezzel a hajózási
idény tíz hónapra nőtt. Az Al-Duná-
nak a Moldova és Turnu-Severin
közti 114 kilométeres szakaszának
szabályozása, a magyar vízépítészet
kiemelkedő alkotása a Vaskapu-csa-
torna megépítésével együtt 27 millió
koronába, az előre becsült költség
háromszorosába került, a ráfordítás
azonban gyorsan megtérült.

A Dunának ezen a szakaszán
1964–1972 között megépítették a

Vaskapu I. vízerőmű és hajózási
rendszert, amely kétmilliárd köb-
méter vizet duzzaszt 33 méter ma-
gasra. A gát és az erőmű mellett
hajózsilip is épült, ami jóval na-
gyobb hajók áthaladását teszi lehe-
tővé – igaz, ennek áraként a völgy
legszebb része elpusztult, a régi Or-
sova, a Jókai Az arany ember című
regényét ihlető Ada Kaleh-szigettel
és három faluval víz alá került, és
lehetetlenné vált a tokfélék, így a
viza vándorlása is a folyón felfelé.
A károk enyhítésére a folyam mind-
két oldalán természetvédelmi terü-
leteket hoztak létre. Az 1980-as
évek közepére a folyamon 20 kilo-
méterrel lejjebb, a bolgár határ kö-
zelében egy második vízlépcső, a
Vaskapu II. is megépült.  A Vaska-
put, a folyó e festői szakaszát egyre
több turista látogatja. 2018 májusá-
ban újraavatták Széchenyi István
magyar, román és angol nyelvű em-
léktábláját, miután az 1885-ben fel-
állított eredeti a Vaskapu vízerőmű
megépítése után víz alá került.
(MTI)

125 éve avatták fel a Vaskapu-csatornát 

Különleges bábok tűntek fel
a magyar közmédia műsorai-
ban, hogy közhírré tegyék:
október 9-től új, saját gyár-
tású sorozat indul az M2 gye-
rekcsatornán. Trömböczky
Napsugár Rozmaring kunyhó
című bábsorozatát tizenkét
héten keresztül szombaton-
ként láthatják a nézők, fülbe-
mászó dallamait Szabó
Balázs írta, főcímdalát pedig
a népszerű gyermekdal-
szerző és -előadó, Kovácso-
vics Fruzsina énekli.

A történet egy erdő közepi va-
rázslatos kunyhóban játszódik,
amelyben Napraforgó nagymamája
élt, mielőtt elköltözött a felhőkbe.
Napraforgó feladata, hogy kitaka-
rítsa a házikót, mivel szülei el sze-
retnék adni. Arra azonban nem
számított, hogy a Rozmaring
kunyhó nem csak az ő kedvenc
helye: a ház odacsalogatja azokat,
akiknek kérdései vannak a világról
vagy megértésre vágynak. Így indul
tehát Mályva, Kele, Deske, Lári és
Fári, vagyis a gubák modern, jelen
idejű, színes, egyben a közszolgá-
lati média gyermekbábfilm-soroza-
tainak hagyományai előtt is
tisztelgő, kedves története a Roz-
maring kunyhóban.

Az epizódok olyan konfliktusok,
élethelyzetek köré épülnek, amiket
kicsik és nagyok a hétköznapokban,
saját életükben is gyakran megta-
pasztalhatnak. Ilyen például a meg-
bántás és a bocsánatkérés, a
csúfolódás vagy mások feltétel nél-

küli elfogadása, a jószívűség, a se-
gítségnyújtás, központi témaként
pedig a nagyi elvesztése miatti űr, a
gyászfeldolgozás. Mindezt úgy,
hogy a karakterek jellemükkel,
őszinte és önzetlen reakcióikkal,
szórakoztatóan lopják be magukat a
nézők szívébe.

Kele állandóan meg tudja nevet-
tetni Napraforgót, aki mindig frap-
pánsan válaszol Kele kérdéseire és
kétségeire. Lári és Fári, a testvér-
pár folyton valamilyen csínyen töri
a fejét, és sajnos ezekkel olykor
megbántanak másokat. Mályva, a
rózsaszín kislány – a csapattal kö-
zösen keresi a módját, hogy a ki-
csit álmodozó, furcsa guba miként
illeszkedhet be a gubagyerekek
közé, hogyan lehet valaki, aki ró-
zsaszínnek született, néha boron-

gós, vagy éppen nagyon-nagyon
színes, és miért nem baj, ha olykor
szomorkodik. Deske szíve telis-
tele van szeretettel, ő az egyetlen
karakter, aki nem beszél, gyors és
ijedős, mint egy szurikáta, cuki és
kíváncsi, mint egy alpaka. Bár
néma, mégis megértik a többiek,
csak egy kicsit jobban oda kell fi-
gyelni rá.

A közmédia az új sorozattal a
magyar bábhagyományt és az alap-
vető emberi értékek átadásának
igényét örökíti tovább. Ehhez a
bábszínpadon már megszokott, de
televízióban újító, a bábművészt és
a hátulról irányított bábot egy tér-
ben láttató módját használva. A
bábok így valós léptékű térben,
korlátlanul mozogva lakják be a
Rozmaring kunyhót. A kapcsolatok

és élethelyzetek bemutatásával a
tanulás mellett szórakozási lehető-
séget és közös médiaélményt kínál
az egész családnak. A jól ismert
Mazsola és Tádé, valamint az 1976
óta töretlen népszerűségű Süsü, a
sárkány, majd a 2001-ben bemuta-
tott Süsüke, a sárkánygyerek után
a többi között 2021-ben a Rozma-
ring kunyhó folytatja a nagy
múltra visszatekintő műfaj ma-
gyarországi műveinek sorát. Az al-
kotók (Trömböczky Napsugár –
bábrendező és forgatókönyvíró, Lu-
kács Gabriella – televíziós rendező,
Sipos Kati – bábtervező) és a fiatal
bábművészek (Főglein Fruzsina,
Kovács Domokos, Bartha Bende-
gúz és Harkel Márton) a hagyo-
mányt ötvözték a modern vizuális
megoldásokkal Kiss Borcsa kör-

nyezetbarát díszletében, amit Szabó
Balázs és Kovácsovics Fruzsina
zenei világa színesít. A nézők egy-
szerre a valós és a varázslatos világ
résztvevőivé válnak azáltal, hogy a
bábművészek együtt vannak jelen a
térben az általuk életre keltett bá-
bokkal.

Érdemes tehát bepillantani a
Rozmaring kunyhóba, ahol Napra-
forgó, Mályva, Kele, Deske, vala-
mint Lári és Fári korhatár nélkül
várja a gyerekeket, hogy együtt vi-
dítsák fel a nagyi házikóját.

Rozmaring kunyhó – október 9-
től szombatonként 19 órától, ismét-
lés vasárnaponként 9.10-kor,
valamint péntekenként 20.50-kor az
M2 gyerekcsatornán. 

(MTVA – sajtó- 
és marketingiroda)

Húsz év után újra magyar bábsorozat a tévében 
Érkeznek a Rozmaring kunyhó gubái az M2 gyerekcsatornára 

Fotó: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum – Duna Múzeum 
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1.HatározattervezetaMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosterületénlevő,GeorgeCoşbucutca6/2.sz.
alatti9,49négyzetméteresterületközvetlenhaszonbérbeadásárólPapTímeajavára.

2.HatározattervezetaMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosterületénlevő,Pandúrokútja81/3.sz.alatti5
négyzetméteresterületközvetlenhaszonbérbeadásárólFarcaşZaharieésFarcaşVioletajavára.

3.HatározattervezetaMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosterületénlevő,Erdélyutca50/1.sz.alatti9,40
négyzetméteresterületközvetlenhaszonbérbeadásárólFecheteDanielésFecheteCristina-Iuliaja-
vára.

4.HatározattervezetaMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosmagántulajdonátképező,MihaiViteazuutca
27Asz.alatti13négyzetméteresterületkülönbségközvetleneladásajóváhagyásáról.

5.HatározattervezetaMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosterületénlevő,NicolaeBălcescuutca12.sz.
alatti127négyzetméteresterületközvetlenhaszonbérbeadásárólFodorIoanésRodicajavára.

6.Határozattervezeta2020.november26-i206-osszámúhatározatmódosításáról,amelyakiértékelőés
elbírálóbizottságösszetételénekidőszerűsítésérevonatkozik,amelytestületelbíráljaazoknakaRo-
mániábanjogiszemélyiséggelrendelkezőegyesületeknekésalapítványoknaka34/1998-astörvény
alapjánjuttatotttámogatásokrabeérkezettkérelmeit,amelyekszociálisegységeketalapítanakésmű-
ködtetnek,valamintakiértékelőéselbírálóbizottságszervezésiésműködésiszabályzatának,munka-
meneténekésaprojektekkiértékelőjénekjóváhagyásáravonatkozik.

7.Határozattervezetamarosvásárhelyiközösségitanácsadótestületlétrehozásánakjóváhagyásáról.
8.Határozattervezetamarosvásárhelyitömbházakenergiahatékonyságánaknövelésétszolgálótöbbéves
helyiprogramjóváhagyásáról.

9.HatározattervezetaMarosvásárhelyiHelyiTanácsképviselőinekkinevezéséről,akika2021–2022-estanévben
amarosvásárhelyiállamiközoktatásiegységekigazgatótanácsábankiszabottfeladatköröketlátnakel.

10.HatározattervezetMarosvásárhelyMegyeiJogúVároshelyiköltségvetésébőlvisszanemtérítendőfi-
nanszírozásnyújtásametodológiájának(Kérelmezőútmutatója)jóváhagyásárólazifjúságiprojektek
támogatásacéljával.

11.HatározattervezetaMarosvásárhelyterületéntevékenykedőegyesvallásifelekezetekpénzügyitámo-
gatásáróla2021-esévben,a82/2001-esszámúkormányrendeletésaz1470/2002-esszámúkormány-
határozatalapján–aRomániábanelismertvallásifelekezetekheztartozóegyházkerületekneknyújtott
anyagitámogatásokravonatkozó82/2001.sz.kormányrendeletalkalmazásimódszertana.

12.Határozattervezetegyes,nemlakásrendeltetésűhelyiségekbérletiszerződésekmegújításáról,továbbá
avárostulajdonábanlevőésaLocativRt.általügykezelthelyiségekkiutalásáról.

13.HatározattervezetegyüttműködésiegyezménymegkötésérőlMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosésa
SiriusKosárlabdaklubközött,azországosnőikosárlabdaligaáltalahelyiérdekeltségű,2021–2022-es
nyíltversenymegszervezéseérdekében.

14.HatározattervezetaMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosban2021-benaveszélyhelyzetekmegelőzésére
ésabeavatkozásravonatkozótervvégrehajtásárairányulóintézkedésekjóváhagyásáról.

15.Határozattervezeta2021.május27-i153-asszámúhatározat1.számúmellékleténekmódosításárólés
kiegészítéséről,amelya„GYALOGOSÖVEZETEKKIALAKÍTÁSAMAROSVÁSÁRHELYEN–Bo-
lyaiutca,GeorgeEnescuutca,Győzelemtér3.számalattiparkosítotttér”elnevezésűötletpályázat
megszervezésénekjóváhagyásáravonatkozik.

16.HatározattervezetaDózsaGyörgyutca1.számalatti2567négyzetméterterületnekMarosvásárhely
MegyeiJogúVárosköztulajdonábavalóideiglenesbejegyzéséről.

17.HatározattervezetamarosvásárhelyiIoanVescanutcábanlevő218négyzetméteresterületnekaMACO
CONSTRUCTKFT.tulajdonábólMarosvásárhelyMegyeiJogúVárostulajdonábavalóátvételéről.

18.Határozattervezetajógazdálkodás,aköztisztaság,ahigiéniaiszabályokbetartásaésaMarosvásárhely
MegyeiJogúVárosszépítéseérdekébenhozottintézkedésekidőszerűsítéséről.

19.Határozattervezetaközterületen,teraszontevékenységetfolytatógazdaságiszereplőkrészéregazdasági
kedvezménybiztosításáról,akiknekatevékenységeazasztalokközöttilegalább2méterestávolságbiz-
tosításánakkötelezettségemiattkorlátozódott,avárosiköz-ésmagánterületekteraszokkalvalóelfog-
lalásáértkiróttspeciálisilleték50%-kalvalócsökkentéserévén,amelyilletéketaközterület-kezelő
közszolgálat2021-esévispeciálisilletékeinekéstarifáinakjóváhagyására,valamintbizonyoskihágások
ésazazokraalkalmazandóbírságokbevezetésérevonatkozó2020.december17-i230-asszámúhatá-
rozat1.sz.mellékleteXXII.cikkelyefoglaljamagába.

20.HatározattervezetaMarosMegyeiTanáccsalvalóegyüttműködésiegyezményjóváhagyásárólaMa-
rosvásárhelyterületéntalálható,veszélybenlevőkutyákelhelyezésérevonatkozóközszolgáltatásbiz-
tosításáról,akérésidőpontjábanrendelkezésreállóelszállásolásilehetőségekfüggvényében.Akutyák
menhelyenvalóelhelyezéserendeletalapjántörténik.

21.Határozattervezeteljáráselindításánakjóváhagyásáról,amelynekcéljaközbeszerzésiszerződésodaí-
téléseamarosvásárhelyiközutakhóeltakarításáraésahóelszállítására,valamintaközutakhó-ésjég-
mentesítésére.

22.HatározattervezetgyorssegélynyújtásáróltűzifaformájábanaMarosvásárhelyKözigazgatási-területi
Egységtulajdonátképezőerdőalapbólahátrányoshelyzetűmarosvásárhelyiszemélyeknek/családok-
naka2021–2022-eshidegévszakban.

23.Határozattervezeta10/2021-esszámúhelyitanácsihatározatmódosításáróléskiegészítéséről,amely
aGyőzelemtérszámnélkülihelyszínenazErdélyiIskolaszoborcsoportfelállításáravonatkozik.

24.Határozattervezeta2020.december3-i223-asszámúhelyitanácsihatározat1.cikkelyénekmódosítá-
sáróléskiegészítéséről,amelyaMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosközlekedésibizottságaösszetéte-
lénekidőszerűsítésérevonatkozik.

25.HatározattervezetaMarosvásárhely,GheorgheMarinescuutca50.számalattiingatlanravonatkozó
egyesintézkedésekjóváhagyásáról.

26.HatározattervezetaMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosszervezetikeretébenműködőHelyiRendőrség
Igazgatóságajogiszemélyiséggelrendelkezőhelyiérdekeltségűközintézménnyévalóátszervezésejó-
váhagyásáról.

27.HatározattervezetaMarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestereszakapparátusakeretébenmű-
ködőÁllatkertIgazgatóságaKözszolgálatnakÁllatkertésSomostetőIgazgatósága–jogiszemélyiséggel
rendelkezőhelyiérdekeltségűközintézménnyévalóátszervezéséről,aszervezetifelépítésmegfelelő
módosításával,aszervezetistruktúra,aszemélyzetszámésatisztségjegyzékjóváhagyásával.
Azülésnapirendtervezetébenszereplődokumentumokatelektronikusformátumbanamarosvásárhelyi

várositanácsosokrendelkezésérebocsátották.
Azemlítetthatározattervezetekkelkapcsolatbanmódosítójavaslatokatmegfogalmazniésbenyújtania

közigazgatásitörvénykönyvrevonatkozó57/2019.számúsürgősségikormányrendelet138.cikkelyének12.
bekezdésébenrögzítettfeltételekszerintlehet.

SoósZoltánpolgármester

ROMÁNIA
Marosmegye
MarosvásárhelyMegyeiJogúVáros
Polgármester

2021.szeptember24-énkelt1692-esszámúRENDELET
amarosvásárhelyihelyitanácssorosülésénekösszehívásáról2021.szeptember30-ára

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere,

aközigazgatásitörvénykönyvrevonatkozó57/2019.számúsürgősségikormányrendelet133.cikkelyének(2)bekezdése,a134.cikkely(1)bekezdéséneka)pontja,(2)bekezdése,(3)bekezdésénekb)pontjaésa196.
cikkely(1)bekezdésénekb)pontjaelőírásaiértelmében,

elrendeli:
1. cikkely: ÖsszehívjaMarosvásárhelyhelyitanácsátsorosülésre2021.szeptember30-án,csütörtökön14órára,amellékeltösszehívódokumentumnakmegfelelően.
2. cikkely:Azülésnapirendtervezetébenszereplődokumentumokatelektronikusformátumbanamarosvásárhelyivárositanácsosokrendelkezésérebocsátották.
3. cikkely:Anapirendenszereplőhatározattervezeteketatörvényelőírtadokumentumokkíséretébenamarosvásárhelyihelyitanácsszakbizottságainaktovábbítjákvéleményezéscéljából.
4. cikkely:Azemlítetthatározattervezetekkelkapcsolatbanmódosítójavaslatokatmegfogalmazniésbenyújtaniaközigazgatásitörvénykönyvrevonatkozó57/2019.számúsürgősségikormányrendelet138.cikkelyének

12.bekezdésébenrögzítettfeltételekszerintlehet.
5. cikkely: JelenrendeletvégrehajtásávalMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosfőjegyzőjétbízzákmeg.
6. cikkely:Aközigazgatásitörvénykönyvrevonatkozó57/2019.számúsürgősségikormányrendelet252.cikkelye1.bekezdésénekcpontjaésa255.cikkelye,valamintaz554/2004.számúközigazgatásibíráskodási

törvény3.cikkelye1.bekezdésénekelőírásaiértelmébenjelenrendeletetbenyújtjákMarosmegyeprefektusánaktörvényességifelülvizsgálatvégett.
SoósZoltánpolgármester TörvényességétellenjegyziMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosfőjegyzője,BâtaAncaVoichiţa

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere
2021.szeptember24-i1692-esszámúrendeleténekmelléklete

ÖSSZEHÍVÓ
Apolgármester2021.szeptember24-i1692-esszámúrendeleteértelmébenösszehívjákMarosvásárhelyhelyitanácsánaksorosülését2021.szeptember30-án,csütörtökön14órára,MarosvásárhelyMegyeiJogú

VárosGyőzelemtér3.számalattiszékhelyére,a45-österembe,azalábbi NAPIRENDTERVEZETTEL:

Szeptember 27-től 2317 diák
részvételével elkezdődött az Is-
kola Alapítvány által működte-
tett délutáni oktatási program.
Ennek keretében a tanórák után
szakképzett pedagógusok foglal-
koznak a szórványban élő ele-
mistákkal, segítenek a
gyerekeknek a házi feladatok
megoldásában, illetve különböző
készség- és képességfejlesztő
tevékenységeket tartanak szá-
mukra. Emellett a program hoz-
zájárul a gyermekek mindennapi
meleg ebédjéhez is. 

Évről évre nagyobb az érdeklődés a
program iránt, a tavalyi létszámhoz ké-
pest négyszáznál több diák iratkozott
be. 31 helyszínen több a beiratkozott
előkészítős diák, mint tavaly, 22 hely-
színen pedig az első osztályos diákok
száma növekedett, összesen 214-gyel
több nulladikos és elsős vesz részt idén
benne. A beiratkozott kisdiákok egyre
növekvő száma igazolja a program lét-
jogosultságát, a megnövekedett diáklét-
szám sok helyen biztosítja a minőségi
magyar nyelvű oktatás jövőjét – tájé-

koztatott Nagy Zoltán Levente, a pro-
jektet működtető Iskola Alapítvány el-
nöke.

– Az Iskola Alapítvány munkatársai-
nak felméréséből kiderül, a programban
részt vevő gyerekek 30%-a vegyes
vagy magyartól eltérő nemzetiségű csa-
ládból származik. Ezen családok aránya
Bukarestben, Hunyad és Temes megyé-
ben a legnagyobb. A legtöbb érdeklődő
ebben a tanévben Brassó megyében
volt: a megyében öt intézményben zaj-
lik a program, melyekben összesen 437
kisdiák jár délutáni oktatásra.

A 2021/22-es tanévben összesen
2317 diák és 172 tanár kapcsolódott be
a délutáni oktatási programba az ország
12 megyéjéből és Bukarestből, össze-
sen 50 oktatási intézményből.

Az alapítvány munkatársai a pedagó-
gusokkal közösen különös figyelmet
fordítanak arra, hogy az oktatás az ak-
tuális járványügyi előírásoknak megfe-
lelően történjen minden településen.

A program a magyar kormány 
Nemzetpolitikai Államtitkárságának tá-
mogatásával valósult meg. 

(RMDSZ-tájékoztató)

Elkezdődött a délutáni oktatási
program a 2021/2022-es tanévben Megjelent a kolozsvári Helikon második szep-

temberi, 2021/18-as Dante-lapszáma a szerző ha-
lálának 700. évfordulója alkalmából. A
vezércikkben Papp Attila Zsolt ír Dante halhatat-
lanságáról, interjút Soós Amália közöl Nádasdy
Ádám költővel, próza- és esszéíróval, nyelvésszel,
az Isteni színjáték legújabb kiadásának műfordí-
tójával. 

Verset közölnek a Pokol tizenötödik éneke alap-
ján Bánki Éva, Csehy Zoltán, Farkas Wellmann
Éva, Egyed Emese, Karácsonyi Zsolt, László
Noémi, Lövétei Lázár László, Papp Attila Zsolt és
Tompa Gábor. Esszét Kelemen János ír Dante, a
laikus filozófus címmel, tanulmányt Pál József
közöl A jelen lévő költő. Dante modernségéről
címmel. Robert Duncan Első szonettje Csehy Zol-
tán fordításában olvasható. 

A Pavilon 420-ban a Helikon irodalmi folyóirat
Amit nem lát a webkamera című pályázatának kü-
löndíjasai olvashatók. Verset közöl
Kercsó Franciska, Lászlóffy Anna,
prózát Mezei Zsófia. Radu Niţescu
verseit a lap Horváth Benji fordítá-
sában közli. 

László Alexandru Dante. 700 év
távlatából című esszéje Márton Eve-
lin fordításában olvasható. Tanul-
mányt közöl Bánki Éva Kinek az
igaza? (Kiválasztottságtudat és sze-
mélyesség az Isteni színjátékban és
az Új életben) címmel. A lapban ol-
vasható továbbá Gy. Szabó Béla A
Dante-illusztrálás nehézségei című,
teljes terjedelmében eddig közölet-
len gépirata. 

A Kinematográfban Szántai
János Dante-filmszemléje olvas-

ható, a Theátrumban Alexandru Macedonski
Dante halála (Moartea lui Dante) című drámájá-
nak részletét Karácsonyi Zsolt fordította magyar
nyelvre. Kritikát Demeter Zsuzsa közöl a Kele-
men János által szerkesztett Pokol-kommentárról
(Dante Alighieri: Komédia I. Pokol. Kommentár),
fülszöveget Márton Evelin jegyez Paolo Giordano
A prímszámok magánya című regényéről, továbbá
Mărcuţiu-Rácz Dóra ír Viola Ardone Gyerekvonat
című regényéről. 

Az Amplitúdóban Jakabffy Tamás esszéje ol-
vasható Liszt Ferenc Dante-szimfóniájáról, az Ar-
tefaktumban Zakariás Ágota méltatja Gy. Szabó
Béla Dante-sorozatát, amelynek anyagával a je-
lenlegi lapszámot illusztrálták. 

A lapszám teljes tartalomjegyzéke az alábbi hi-
vatkozáson érhető el: 

https://www.helikon.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Untitled-2.pdf

Megjelent a Helikon Dante-lapszáma



ADÁSVÉTEL

ELADÓ terület víkendházzal és gyü-
mölcsössel a Kövesdomb környékén.
Tel. 0744-590-617. (13240-I)

LAKÁS

KIADÓ félig bútorozott kétszobás
lakás – Marosvásárhely, Mihai Vitea-
zul u. Tel. 0744-481-646. (sz.-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0744-303-
456. (sz.-I)

ELADÓ 2 szoba-összkomfortos
tömbházlakás a Kárpátok sétányon.
Tel. 0748-787-778. (13259-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(12995-I)

VÁLLALJUK: tetőszerkezet el-

készítését, tetőjavítást, tetőfödém

lecserélését, ácsmunkát, falazást,

vakolást, szigetelést, anyagok

beszerzését, belső munkálatokat:

glettolást, festést, parketta lerakását.

Amit kínálunk: kedvezményes árak;

többéves szakmai tapasztalat;

minőség/megbízhatóság; gyors, precíz

munkavégzés. Tel. 0751-987-159.

(13081)

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

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, csatorna-
javítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát, kerítéské-
szítést is. Tel. 0721-443-518. 
(13013-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (12852)

VÁLLALUNK cserépforgatást, szige-
telést kátránnyal, polisztirénnel, új
tető készítését Lindab lemezből, bár-
milyen javítást és meszelést. Nyugdí-
jasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0758-392-613. (13256)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, me-
szelést, tetőkészítést cserépből, le-
mezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel. 0742-734-062, Hunor. (13194-I)

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

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

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0741-699-761. (13267)

HÁZTARTÁSI alkalmazottat kere-
sünk. Érdeklődni a következő telefon-
számon: 0748-053-975. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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IDŐPONT-MÓDOSÍTÁS
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR 

közli, hogy a VILLANYSZERELŐI állás betöltésére szervezett
versenyvizsga új időpontja október 14., 10 óra. 

A szükséges iratokat 2021. október 7-én 14 óráig lehet benyújtani.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy 

a 0265-328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

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

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)

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

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

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

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

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

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

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

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

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Változékony, hűvös idő lesz
Változékony, többnyire hűvös idő lesz a következő

két hétben, és csapadék is várható – derül ki az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzésé-
ből. Erdélyben szeptember utolsó napjaiban
fokozatos lehűlés várható, a kezdeti 24 Celsius-fok-
ról hétvégére 16 fokig csökken a nappali csúcshő-
mérséklet. Aztán ismét felmelegszik az idő, október
6-án már újra 20 fok körüli csúcsértékekre lehet szá-
mítani, majd újabb lehűlés jön. Hasonlóan alakul az
éjszakai hőmérséklet is, az első napokban 12 fokig,

aztán hétvégére 4 Celsius-fokig csökken a hőmérsék-
let éjszaka, október 6–10-e között pedig 6 fok körül
alakul. Esőre 28-án, majd október 7-e körül lehet szá-
mítani. A hegyekben szerdára 8 fokig csökken a nap-
pali csúcshőmérséklet, éjszaka pedig előbb 7, majd a
hét vége felé 1-2 Celsius-fokra lehet számítani. Aztán
felmelegedés következik, október 5-e és 10-e között
nappal 10-13, éjszaka 3-5 fok várható. Esőre kedden
és szerdán, majd október 7-e körül lehet számítani.
(Agerpres)



A marosvásárhelyi 
székhelyű 

CLINI-LAB KFT. 
munkatársat keres a következő munkakörök betöltésére:

SZERVIZMÉRNÖK
Feladat:

• A CLINI-LAB termékpalettájába tartozó laborkészülékek teljes körű
szervizelése (üzembe helyezés, javítás, karbantartás);

• A felhasználó személyzet betanítása.
Elvárások:

• Felsőfokú szakirányú végzettség (automatizálási, elektronikai mér-
nök, technikus);

• Jó műszaki érzék;
• Önállóság, problémamegoldó készség;
• Az angol nyelv ismerete;
• B kat. jogosítvány, kiszállásokra való hajlandóság, vezetői gyakorlat.

Amit ajánlunk:
• Teljesítményarányos bérezés; 
• Szolgálati autó, telefon, laptop; 
• Konferenciákon, valamint szakmai és belső tréningeken való részvétel.

IMPORTOKÉRT FELELŐS ASSZISZTENS
Feladatok

• Román, magyar, angol nyelvű levelezés ügyfelekkel és beszállítókkal; 
• Kapcsolattartás telefonon;
• Rendelések lebonyolítása és követése.

Elvárások:
• Közép- vagy felsőfokú végzettség;
• Reál beállítottság, logikai gondolkodás;
• Gyakorlott számítógép-felhasználói ismeretek;
• Az angol nyelv alapos ismerete;
• Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség;
• Dinamikus, aktív személyiség;
• Saját munka megszervezése, jó időbeosztás.

Ajánlatunk: Kellemes munkakörnyezet, teljesítményarányos bérezés,
szakmai és belső tréningeken való részvétel.

Önéletrajzokat a hr@clinilab.ro címre várunk, érdeklődni is itt lehet.
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