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Rövidesen működésbe helyezik
a csatornahálózatot

Mezőbándi beruházások

Házias ízek
a Vár sétányon

Immár nyolcadik alkalommal, az idén
másodszor népesült be termelőkkel a
Vár sétány, Maros, Hargita, Kovászna,
illetve néhány másik szomszédos megyéből érkezett termelők, kézművesek
– közülük legtöbben állandó résztvevők – várták a vásárlókat.

____________2.
Egy gondozottnál
sem mutatták ki
a vírust

A legfontosabb munkálat Mezőbánd községben a csatornahálózat kiépítése, amit rövidesen üzembe helyeznek. Ez nagyon örvendetes, hiszen a környékbeli mezőségi falvak
között ritka az, amelyik kanalizálással rendelkezik. A hálózatot első szakaszban 9 kilométeren fektették le, de a régi terv
meghiúsult. A második szakaszban újra pályáztak a helyi fejlesztési országos program keretében újabb 4,5 km-es rész
kiépítésére, amire 900 ezer lejt kaptak. A hálózat hossza
ezzel 13,5 km lesz. Az EPUROM nagybányai cég most a
szennyvíztisztító telep üzemképessé tételén dolgozik, kapacitása egy tízezer lakosú település szennyvizének tisztítására
is elegendő.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Nem csak a szennyvízcsatorna készült el, a község központjába érve
szembeöltő a változás: rendezték a buszmegállót, a polgármesteri hivatal
előtt parkolókat alakítottak ki. A térrendezés ezzel nem fejeződött be, a
körforgalom kialakítása következik, a Citadin végzi. A mezőbándi munkálatokról Horváth Árpád alpolgármesterrel beszélgettünk.
– Nagyon nagy beruházás volt az iskola felújítása és bővítése. Kivitelező a Conimur volt. Az épületet manzárdosítottuk, a munka 99 százalékban elkészült, csak az apróbb simítások maradtak. Szép, tágas, világos
termeket, illemhelyeket alakítottunk ki, s ezzel az infrastrukturális fejlesztéssel zavartalanná válik az oktatás. Feltéve, ha a járványügyi intézkedések lehetővé teszik az iskolai tanítást. A projekt uniós alapokból
valósult meg.
(Folytatás a 6. oldalon)

A helyzet most sem rózsás, hiszen az
utóbbi évek legkisebb költségvetésével kell működniük, miközben a költségek az előírt óvintézkedések miatt
igencsak megnőttek.

____________5.
Kisebb
az érdeklődés
a napközis
tevékenység iránt

A vártnál kevesebb gyerekkel ugyan,
de működik a nyári napközi Szovátán,
a Domokos Kázmér iskolaközpont óvodájában is. A megyei tanfelügyelőség
három csoport beindítását hagyta jóvá.

____________7.

A „megbékélés” jegyében

Mózes Edith

Örömódát zengett a minap a magyarellenességéről elhíresült marosvásárhelyi képviselő, amikor megtudta, hogy az alkotmánybíróság elutasította az államelnök óvását a Trianon-nap hivatalos állami
ünneppé nyilvánításával kapcsolatban. Az óvásban az államfő arra
hivatkozott, hogy sérti a hatalmi ágak szétválasztásának alkotmányos elvét, valamint a diszkrimináció tilalmát és a polgárok jogegyenlőségét garantáló előírást, és inkább politikai nyilatkozat,
mintsem egy jogokat és kötelezettségeket meghatározó jogszabály.
A taláros testület szerint azonban nem sérti az alkotmányt a törvény,
amelyet májusban szavazott meg a képviselőház.
Az alkotmánybíróság döntése pedig megfellebbezhetetlen és kötelező érvényű. Így aztán a jogszabály értelmében a kormánynak és
a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy június 4-én –
az első világháborút lezáró, Magyarországot területe kétharmadától
megfosztó békeszerződés évfordulóján – kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját. Ugyanakkor felhatalmazza az állami és
helyi hatóságokat, hogy logisztikai vagy költségvetési támogatást
nyújtsanak a trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos,
oktatási, kulturális rendezvények megszervezéséhez, amelyekről a
román közszolgálati médiának is be kell számolnia.
A kezdeményezők arra számítottak, hogy az államfő kihirdeti a
törvényt még a trianoni szerződés századik évfordulója előtt.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 51 perckor,
lenyugszik
21 óra 6 perckor.
Az év 203. napja,
hátravan 163 nap.

Ma DÁNIEL és DANIELLA,
holnap MAGDOLNA napja.
MAGDOLNA: a héber eredetű
Magdaléna magyar alakváltozata.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
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hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Nagy szükség van véradókra

A megyebeli kórházakban újraindultak a sebészeti beavatkozások, a járvány idején azonban jelentősen lecsökkent a
vérkészítmények száma. Ezért a marosvásárhelyi regionális vértranszfúziós központ arra kéri az egészséges személyeket, menjenek vért adni, hogy a sebészeti
beavatkozásokhoz szükséges vérkészlet folyamatosan biztosítva legyen. A vérközpontban hétfőtől péntekig naponta
7.30 es 13 óra között óvintézkedések közepette fogadják a
véradókat. Ebben az időszakban a Maros Megyei Klinikai
Kórház dolgozói önkéntes véradással támogatják a vértranszfúziós központot, hogy biztosítani tudják a betegek
számára szükséges vért. Július 20-án a dr. Pop Tudor Sorin
professzor vezette ortopédiai klinika 25 egészségügyi dolgozója csatlakozott az önkéntes véradási akcióhoz – derül
ki a Maros Megyei Klinikai Kórház lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Több mint félszáz termelő, gazdag kínálat

Házias ízek a Vár sétányon

A hét végén három napig volt alkalmuk „feltankolni” házias finomságokkal a marosvásárhelyieknek, pénteken ugyanis a Rákóczi lépcső
aljában, a Petry-vásáron sorakoztatták fel termékeiket a sokak által már jól ismert termelők,
kézművesek, szombat-vasárnap pedig több mint
félszázan voltak jelen portékáikkal a Vár sétányon, ahol a házias ízek, hagyományos ételek
mellett ínyencségnek számító különlegességekből sem volt hiány.

Menyhárt Borbála

Immár nyolcadik alkalommal, az idén másodszor népesült be termelőkkel a marosvásárhelyi Vár sétány, Maros,
Hargita, Kovászna, illetve néhány másik szomszédos megyéből érkezett termelők, kézművesek – közülük legtöbben állandó résztvevők – várták a vásárlókat. A vásár célja
támogatni a helyi termelőket, kézműveseket, és rendszeresen lehetőséget biztosítani számukra, hogy értékesítsék
termékeiket, a vásárhelyieknek pedig arra, hogy helyi, hagyományos élelmiszerhez jussanak.
A legtöbb termelő Maros megyéből érkezett, és a kézműves sajtoktól a fagylaltig, csokoládéig, házikenyérig,
szörpökig, lekvárokig, bogyós gyümölcsökig, zöldségekig,
ékszerekig, kozmetikumokig, kézműves sörökig, különféle ízesítésű fokhagymakrémekig, valamint minőségi,
fából készült játékokig számtalan termék között lehetett
válogatni.
Igen népszerűek a kundi Sajtmanufaktúrában, azaz ifj.
Varga István műhelyében készült kellemes állagú, karakteres ízű, hosszan érlelt sajtok. A fiatal termelő folyamatosan bővíti az ízpalettát, többek között feketeszenes,
vörösboros, csilis-csokis, diós konyakos, zöld borsos, bazsalikomos, provence-i fűszeres sajtja is van.
Amint megszokhattuk, a sóváradi kézműves fagylalt
előállítói, Tóth Zoltán és Kinga szinte minden vásárra előrukkolnak egy-egy különleges ízvilággal, ezúttal a hagyományos csoki, vanília, karamell, illetve különféle
gyömölcsös fagylaltok mellett az emberek az uborkagyömbér-citrom kombinációt kóstolhatták meg.

Fotó: Nagy Tibor

Az eltevésre készülődő háziasszonyoknak is kapóra jött
a vásár, hiszen friss bogyós gyümölcsöket is lehetett vásárolni lekvárnak, szörpnek, a marosvásárhelyi Gyepesi
Zsóka és férje a család saját ültetvényein termett áfonyát,
piros és fekete ribizlit kínálta. A gyümölcs egy részét feldolgozzák, a vásáron szörpök és lekvárok gazdag választéka várta azokat, akik nem bíbelődnek a főzéssel, inkább
készen veszik meg ezeket. A házaspár méhészkedik is,
ezért méz, emellett száraztészta, mézeslapok, valamint
aprósütemények is sorakoztak az asztalukon. Szintén házias ízekkel várta a vásárlókat a parajdi Horváth Júlia, akinek a laskagombából készült savanyúságait, levesalapjait,
pástétomjait, zakuszkáját és szószait a Petry-vásárról már
jól ismerik és kedvelik a vásárlók.
Az egészséges táplálkozás hívei a vásáron Sejt-elmes
édességeket is kóstolhattak, és bár első látásra úgy tűnik,
mintha a cukrászdákban is kapható lenne ilyen, a Csiszér
család udvarhelyi laborjában előállított édességek nem hagyományos alapanyagokból és nem hagyományos módszerrel készülnek, sem lisztet, sem cukrot, sem tojást nem
tartalmaznak, és a sütést, főzést, hőkezelést mellőzve állítják elő őket.

A környéken végzett munkálat miatt
szünetelt az ivóvíz-szolgáltatás

Olvasóink jelezték, hogy vasárnap délután és hétfőn délelőtt is szünetelt az ivóvíz-szolgáltatás a marosvásárhelyi
Koós Ferenc utcában. Az Aquaserv szolgáltató sajtószóvivője, Nicolae Tomuleţiu lapunknak elmondta, a kövesdombi
Petru Dobra utcai, beütemezett munka miatt szünetelt a
szolgáltatás a Koós Ferenc utca egy részében is.

Elmarad a Nyárádmente Fesztivál

Hosszú évek óta ez lesz az első nyár, amikor augusztus elsején nem lesz ünnep Nyárádszeredában. Néhány hete a
Nyárádmente Fesztivál szervezői még úgy gondolták, a
fesztivál egy visszafogott kiadását megtartják, de a koronavírus-járvány alakulása miatt, egyeztetve a katasztrófavédelmi felügyelőség és a közegészségügyi hatóság
szakembereivel, úgy döntöttek, nem tartják meg a rendezvényt. A szervezők leszögezik, most az az elsődleges, hogy
a járványügyi előírásokat betartva, a Nyárádmentén továbbra is biztonságos környezetet teremtsenek.

Vakációs gyermekprogramok

A Forcamp Egyesület a Maros Megyei Múzeummal együttműködve július végéig minden hétköznap változatos vakációs programokra hívja a marosvásárhelyi gyermekeket. Öt
nap öt különböző tematika – tudományok napja, állatok és
növények napja, alkotónap, kis íjászok és olimpiai játékok
napja – vár a résztvevőkre. Hétfőnként az egyesület székhelyén, a Mihai Viteazul utca 10. szám alatt, keddtől péntekig a várbeli Régészeti és Történeti Múzeum épületében
és udvarán zajlanak a foglalkozások 8.30-tól 16.30 óráig.
A helyek száma korlátozott, a jelentkezéshez előzetes regisztráció szükséges. További tájékoztatás a 0755-625679-es telefonszámon kérhető.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Fotó: Antalfi Imola

Folytatódik a Meleg ételt a rászorulóknak

A Meleg ételt a rászorulóknak program folytatódik a sürgősségi állapot lejárta után is. Annak ellenére, hogy adóssággal kezdték, minden héten érkezik egy kis segítség,
aminek köszönhetően legalább hetente két-háromszor juttatni tudnak egy-egy tartalmas levest kenyérrel azoknak a
gyerekeknek, időseknek, betegeknek, akiknek szükségük
van rá. A meleg ételt a hegyimentő szolgálat önkénteseivel
osztják szét. Az Alpha Transilvană Alapítvány szociális
konyháján készül az étel, ez a BHvR (Blijvende Hulp voor
Roemenie), Oudewater holland szervezetnek köszönhető,
melyet Derk Bogema és Tom Kamstra képviselnek. A

másik fő támogató az Eldi pékség, amely a TimKo pékséggel együtt gondoskodik a kenyérről. Támogató a Sörház és
Emma vendéglő is, ugyanakkor számos magánszemély
adományozott, vannak rendszeres adakozók, akik egy-egy
családot/személyt támogatnak. Ha az adományozók köréhez csatlakoznának vásárhelyi cégek, és juttatnának pár
kiló húst, krumplit, káposztát, paszulyt, zöldbabot, hagymát, murkot, petrezselyemgyökeret, tejfölt, rizst, száraztésztát és tojást, a program folytonossága biztosított lenne
– derül ki a Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke által
lapunkhoz eljuttatott felhívásból.
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EU-csúcs

Macron: kompromisszum körvonalazódik
a tárgyalásokon

Rendkívül feszült, kétségkívül kemény, de reményteljes tárgyalások zajlanak, amelyek során kompromisszum körvonalazódik az európai uniós
költségvetésről és a hozzá kapcsolódó gazdasági
helyreállítási csomagról – közölte Emmanuel Macron francia elnök Brüsszelben hétfőn, az uniós
csúcstalálkozó negyedik napjának huszonhetes körben zajló tárgyalására érkezve.

Macron úgy nyilatkozott: óvatosan fogalmaz, mert noha
van remény a megállapodásra, még nincs teljes egyetértés a
tagállami vezetők között az uniós pénzek nagyságát és elosztását illetően. Elmondta, „újabb javítások” kerültek az asztalra
a helyreállítási alap egészét és a benne szereplő támogatási tételeket tekintve, ami tájékoztatása szerint továbbra is a megbeszélések legérzékenyebb kérdése a klímavédelem és a
jogállamiság kérdése mellett. „Ha nem közeledünk a dolgokhoz nagy ambícióval és a kompromisszum szellemében, akkor
vállalnunk kell a kockázatot, hogy ismét nehéz pillanatokat
fogunk átélni, és még többet fizetünk érte” – fogalmazott.
Angela Merkel német kancellár érkezésekor azt nyilatkozta,
vasárnap este, hosszú tárgyalások után a vezetők kidolgozták
a gazdasági mentőcsomag lehetséges keretét. „Ez az előrelépés reményt ad arra, hogy akár már ma megállapodás szülessen, vagy legalábbis közel kerüljünk hozzá” – fogalmazott.
Azt hangoztatta, hogy a francia elnökkel májusban közösen
benyújtott, a helyreállítási alap 500 milliárd eurós támogatási
tételét meg kellene őrizni, az ugyanis „jelentős ösztönző lehetne a kivételes helyzetben”.
Kiemelte, továbbra is „hihetetlenül nehéz” tárgyalások zajlanak, a kivételes helyzet azonban rendkívüli erőfeszítéseket
igényel. Az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő
Németország vezetője reményét fejezte ki, hogy a fennmaradó
akadályokat mihamarabb sikerül leküzdeni.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint
a tárgyalások döntő szakaszba léptek. Benyomása szerint a vezetők mihamarabb meg akarnak állapodni. Egyértelmű, hogy
hajlandóság van a megegyezésre, és a dolgok a helyes irányba
haladnak – tette hozzá.
Mark Rutte holland kormányfő nyilatkozata szerint „történt
némi előrelépés” a tárgyalások során. Arról tájékoztatott, hogy

a tagállami vezetők hosszú ideig tárgyalták az úgynevezett
vészfékmechanizmus kérdését, amely lehetővé tenné, hogy
bármely tagállam vitát kezdeményezzen az Európai Tanácsban
abban az esetben, ha meglátása szerint egy másik tagország
nem a „megfelelő módon” hajtja végre az uniós források kiosztásához rendelt reformprogramokat. „Nagyon jó szövegtervezet van előttünk erről a mechanizmusról, úgy hiszem,
ezzel kapcsolatban meg is állapodhatunk” – jelentette ki Rutte.
Cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a „takarékos négyeknek” nevezett országok – Hollandia, Ausztria,
Dánia és Svédország – egysége megbomlott volna a mentőcsomag részleteit illetően. Szavai szerint az országok mindegyike azonos állásponton maradt a gazdasági
mentőcsomagban rögzített kölcsönök és a nem visszatérítendő
támogatások arányával kapcsolatban. Ebben a kérdésben megnyerték Finnország támogatását is – tette hozzá.
Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök érkezésekor reményét fejezte ki a megállapodás elérését illetően, és azt mondta,
a „hosszú és bonyolult” tárgyalások után úgy érzi, ismét jó
úton haladnak a megbeszélések.
David Sassoli, az Európai Parlament elnöke hétfőn kiadott
nyilatkozatában kijelentette, a testület élni fog vétójogával, ha
bizonyos feltétek nem érvényesülnek a helyreállítási csomaggal kapcsolatban. „A parlament prioritásai között van a költségvetéshez kapcsolódó, a nettó befizető országoknak járó
visszatérítés eltörlése, a jogállmaiság védelme és a saját források bevezetése” – fogalmazott.
Továbbra sem sikerült megállapodásra jutni, ezért hétfőn is
folytatódott az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek pénteken kezdődött, eredetileg kétnaposra tervezett csúcstalálkozója, amelyen az Európai Tanács tagjai a
következő, 2021-től érvényes hétéves EU-költségvetésről és
az ahhoz kapcsolódó, a koronavírus-járvány okozta gazdasági
és társadalmi károk helyreállítását célzó pénzügyi támogatási
csomagról tanácskoznak.
Az Európai Tanács elnökének szóvivője, Barend Leyts hétfőn arról tájékoztatta a sajtót, hogy a tagállamok vezetői délelőtt két-, illetve többoldalú megbeszéléseket tartottak a
csúcstalálkozó negyedik napján, majd – leghamarabb délután
négy órakor – ismét összeülnek huszonhetes körben. (MTI)

Átadták az Egert az M3-as autópályával összekötő
M25-ös autóutat

Átadták az Egert az M3-as autópályával összekötő rá, négy éve 14 megyei jogú város volt elérhető négysávos
M25-ös autóutat, a két ütemben megépült, 19 kilo- úton, Egerrel ez a szám 18-ra bővült. A kivitelezés a gyorsforméteres szakasz mintegy 50 milliárd forintba került. galmi kapcsolattal még nem rendelkező városoknál is tart, és

Benkő Tibor honvédelmi miniszter az átadóünnepségen
hangsúlyozta: az egriek és a térség lakóinak évtizedes álma
valósult meg a beruházással. A kormány célja minden megyeszékhelyet bekötni a gyorsforgalmi úthálózatba. Ez hozzájárul
az érintett városok és térségek gazdasági fejlődéséhez, emellett
biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a közúti közlekedést –
húzta alá. Eger és környéke esetében mindez az idegenforgalom további erősödését is szolgálja – tette hozzá. Mosóczi
László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
közlekedéspolitikáért felelős államtitkára köszöntőjében arról
beszélt: a biztonságos, gyors és kényelmes elérés a sikeres
gazdaságfejlesztés alapja, emellett a helyi életminőséget is
meghatározó tényező. A közúti közlekedésfejlesztési terveket
a 2016-ban elindított, 3200 milliárd forintos keretösszegű útprogram összegzi, a forrás nagyobb részét hazai költségvetésből teremti elő Magyarország – hangsúlyozta. Emlékeztetett

„minden józan számítás szerint” 2025-re mind a 23 település
megközelíthetővé válik autópályán vagy autóúton, ezzel az ország gyorsforgalmi törzshálózata megközelíti a végleges kiépítés szintjét – fogalmazott. A magyarországi sztrádák teljes
hossza a jelenlegi 1500 kilométerről „jócskán 2000 kilométer
fölé nő” – tájékoztatott.
Közlése szerint személygépkocsival 2021. január 1-ig díjmentesen használható az M25-ös. Az út és a kapcsolódó beruházások három év alatt épültek meg, és „azonnal érezhető
változást hoznak Eger 52 ezer lakója és a város közvetlen környezetében élő, mintegy 85 ezer ember életminőségében, illetve -lehetőségében” – mondta az államtitkár. Kifejtette: a
beruházásnak köszönhetően rövidül a menetidő és javul a forgalombiztonság Eger és Budapest között. Emellett a térség településein csökken az áthaladó forgalom zaja, a környezet
terhelése és a balesetveszély. (MTI)

Keresztelőket, esküvőket és temetéseket diakónusok, felszenteltek és laikus hívők is tarthatnak a
paphiánnyal küzdő közösségekben a vatikáni Klérus
Kongregációja hétfőn nyilvánosságra hozott dokumentuma szerint, amely részletes útmutatót nyújt
a plébániai közösségek működéséhez.

laikusok feladatait. A diakónusok esetében kiemeli, nem „félig
papokról vagy szuper laikusokról” van szó. Megerősítést kap,
hogy a diakónusok temethetnek, eskethetnek, keresztelhetnek,
valamint igét hirdethetnek, ha paphiány miatt nem lehet misét
bemutatni. Semmilyen esetben nem tarthatnak homíliát. Papok
és diakónusok hiányában hívő laikusok is szolgálhatnak például esküvőn vagy temetésen, de ehhez az egyházmegyét vezető püspök, a püspöki kar és a Szentszék előzetes engedélye
szükséges. Az olasz sajtó emlékeztetett, hogy a paphiánnyal
küzdő Bolzano városában már több mint egy éve hívő laikus
vezeti a temetési szertartásokat.
Andrea Ripa megjegyezte, az egyházban mindenki számára
„van hely, és mindenki meg tudja saját helyét találni”. Szélsőséges példának nevezte, amikor mindennel a plébános foglalkozik
és mindenben ő dönt, kizárva a közösség többi tagját. Ugyanígy
az a plébánia sem működik jól, melynek nincsen pásztora, csak
„egyházi és laikus hivatalnokai”, mint egy vállalatban.
A Klérus Kongregáció a plébános vagy hívők nélkül maradt
templomok esetében megoldásként plébániaközösségek felállítását javasolja. Útmutatásként hangsúlyozza, hogy plébániát
csakis végső esetben zárjanak be, amíg lehet, maradjon nyitva
a hívők előtt. A dokumentum a plébánosnak a nem hívők közötti szerepére is kitér.
A dokumentum elítéli, hogy hívők adományait „díjtáblázat”
szabja meg, hangsúlyozva, hogy a hívőktől érkező pénzöszszegnek önkéntesnek kell lenni, akár perselyezésről vagy miséről vagy más szolgálatról legyen szó. Ugyanakkor
megjegyzi, hogy sok helyen a helyi egyház egyedül az adományokból tudja fenntartani magát. (MTI)

Vatikáni dokumentum a plébániák működéséről

A plébániák és az általuk szolgált hívők közösségének feladatait és kihívásait részletezi a Klérus Kongregáció vatikáni
hivatalának úgynevezett instrukciója, mely a Plébániai közösségek pásztori megtérése az egyház evangelizációs missziója
szolgálatában címet kapta. A több mint húszoldalas dokumentum nem tartalmaz új jogszabályokat, ehelyett a hatályos egyházi előírásokat tisztázza, útmutatót kínálva azok helyes
követéséhez – nyilatkozta Andrea Ripa, a kongregáció altitkára a Vatican News hírportálnak.
Az instrukció olyan alapfogalmakat tisztáz, mint a plébánia
szerepe és küldetése. Leszögezi, hogy a plébánia nem puszta
épületet vagy intézményt képvisel, hanem a hívők közösségét,
amelynek a plébános a pásztora. A Klérus Kongregációja elismeri, hogy a plébánia húzóereje csökkent, főleg a digitális
világban élő fiatalok számára. A plébániák ma már nem számítanak elsőrendű társadalmi találkozási helynek, de ez „nem
elviselendő terhet, hanem lelkes kihívást” kell hogy jelentsen
az egyház számára. A hivatástudattól vezetett plébánia legyen
„inkluzív, evangelizáló, a szegényekre figyelmes (...), legyen
otthon az otthonok között”. A dokumentum kiemeli, hogy a
szegények számára a plébánia az első hely, ahol az egyház
„emberi arcával” találkozhatnak.
A dokumentum részletezi a plébános a diakónusok, a hívő
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681 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak

A legutóbbi tájékoztatás óta 681 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel
38.139-re nőtt a fertőzöttek száma – közölte hétfőn
a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Jelenleg
293 beteget ápolnak az intenzív osztályon.
A fertőzöttek közül 25.213 személyt engedtek ki a
kórházból. Közülük 22.747-et gyógyultnak nyilvánítottak, 2.466-an pedig tünetmentesek, így ők tíz nap
után elhagyhatták a kórházat. 972 beteget saját kérésre engedtek ki, bár pozitív lett a tesztjük. Ez idáig
967.192 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel.
Az elmúlt 24 órában 12, koronavírussal diagnosztizált
személy haláláról érkezett hír. A GCS szerint egy páciens kivételével valamennyien más betegségekben
is szenvedtek. (Agerpres)

Razziákra biztat a kormányfő

Ludovic Orban miniszterelnök hétfőn azt mondta:
mivel a veszélyhelyzetben érvényes korlátozásoktól
leginkább a tengerparti üdülőhelyeken tekintenek el,
és mivelhogy a vendéglátóegységek tulajdonosai „fülest” kapnak a közelgő ellenőrzésekről, arra kérte a
prefektusokat, olyan razziákat szervezzenek, amelyeken még a csapat tagjai sem tudják, hova irányítják őket, a koordinátort leszámítva. A kormányfő
közölte: szigorítani fogják a járvány megelőzését
célzó szabályok betartását ellenőrző akciókat, többek
közt az éjjel is nyitva tartó teraszhelyiségekét, amelyek klubként működnek. Arra a kérdésre, hogy várható-e a közeljövőben a vendéglők megnyitása,
Orban kijelentette: amíg nem csökken a megbetegedések száma, nem lazíthatnak az intézkedéseken.
(Agerpres)

Nem zárhatók ki a korlátozások

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter beismerte, hogy
a koronavírusos esetek száma alakulásának függvényében sor kerülhet bizonyos korlátozásokra a vendéglők, kávézók és bárok teraszainak működése
terén. A Iaşi-ban tartózkodó miniszter kifejtette, hogy
a szükségállapotot követően meghozott lazító intézkedéseket a vendéglátóipari munkáltatói szövetségek is jóváhagyták, a teraszok tulajdonosainak pedig
be kellene tartaniuk azokat. Arra a kérdésre, hogy
számításba veszi-e azon intézkedés elfogadását,
amely előírja, hogy a teraszok este 10-kor be kell
hogy zárjanak, a miniszter leszögezte, a helyzet alakulásának függvényében lehetnek bizonyos korlátozások, bár a kormány nem szeretne korlátozó
intézkedéseket bevezetni. Rámutatott, hogy amikor
a lazító intézkedéseket meghozták, kidolgozták a teraszok működésének feltételeit is, amelyeket az érintettek vállaltak, és kötelesek betartani. Amennyiben
nem tartják be, még szigorúbb ellenőrzések következnek – szögezte le. (Agerpres)

A „megbékélés”
jegyében

(Folytatás az 1. oldalról)
A tervezetet kidolgozó Titus Corlăţean volt külügyminiszter, szociáldemokrata szenátor úgy értékelte: a törvény kihirdetésének megtagadása nemzetellenes gesztus
volt az elnök részéről, amelynek „meg fogja fizetni a
politikai árát”.
Az RMDSZ nem fogadta kitörő örömmel a törvényt.
A szövetség elnöke szerint „egy erős, magabiztos, bűntudat nélküli többség soha nem fitogtatja hatalmát, nem
hoz létre szándékosan olyan helyzetet, amelyben a
másik megalázottnak érzi magát, ahol őt kigúnyolják,
megbélyegzik”. A törvény indoklása szerint a trianoni
békeszerződés „a román nép számára kiemelt fontosságú jogi eszköz, amelyre a román–magyar kétoldalú
kapcsolat épül”. Trianon „szentesítette Erdélynek az
anyaországhoz, Romániához történő visszatérését, megerősítve a régióban többségben élő románok politikai
és állampolgári jogait”.
Eközben a politikai retorika gyakran szól a román–
magyar megbékélésről, bár mindenki tisztában van
azzal, hogy két párhuzamos nemzeti történetírás és történelemszemlélet létezik egymás mellett. Ennek pedig
két eltérő történelmi köztudat az eredménye.
De hogyan beszélhetnénk megbékélésről, amikor
román törvényhozók „győztünk” felkiáltással fogadták
a romániai magyarság számára gyásznapnak számító
évforduló megünneplését?
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Kedden hatályba lép az új karanténtörvény

A kormány intézkedik az esetszámok
csökkentése érdekében

Mihelyt az új karanténtörvény hatályba lép, a kormány
minden intézkedést meghoz,
hogy hatékonyan küzdhessen a koronavírus-járvány
ellen, illetve a lakosság
egészségének és életének
megóvásáért – jelentette ki
Ludovic Orban kormányfő
hétfőn, rámutatva, a kabinet
valószínűleg kedden ül össze
az ügyben.

„Az a célkitűzésünk, hogy minden rendelkezésünkre álló intézményes eszközt felhasználjunk, hogy
kordában tarthassuk a járványt, és
csökkentsük a fertőződések számát. (...) Nem szeretnénk semmiféle újabb korlátozást vagy a
gazdaságot negatívan érintő intézkedést elrendelni” – fejtette ki
Orban, miután részt vett a légierő
napja alkalmából szervezett bukaresti ünnepségen.
A kabinet az új törvény előírásait
betartva fogja módosítani a veszélyhelyzetet szabályozó kormányhatározatot,
felkészítve
ugyanakkor minden illetékes intéz-

ményt – az Országos Közegészségügyi Intézetet, a közegészségügyi
igazgatóságokat, a katasztrófavédelmi felügyelőségeket –, hogy
minél hamarabb bevezessék a
szükséges intézkedéseket. Ennek
érdekében valószínűleg kedden
reggel ül össze a kormány, tette
hozzá Orban.
A becslésekkel kapcsolatban,
amelyek szerint szeptemberben elérheti az egymilliót a koronavírusfertőzöttek száma Romániában,
Orban azt mondta, hogy voltak már
olyan előrejelzések, amelyek nem
igazolódtak be, de az állam intézményei megteszik a kötelességüket, és minden törvényes
intézkedést meghoznak a járvány
visszaszorítása érdekében.
Hozzátette, a hatóságok gyakrabban tartottak az utóbbi időszakban a járvány megelőzését célzó
szabályok betartását ellenőrző akciókat.
Nem készült hivatalos tanulmány
a járvány alakulásáról
Nem létezik a koronavírus-járvánnyal foglalkozó munkacsoport

által készített hivatalos tanulmány
a járvány alakulásáról, amelyet az
országos katasztrófavédelmi bizottság tudomására hoztak volna,
és amelyből az derülne ki, hogy
Romániában szeptembertől ismét
szükségállapotot hirdetnek ki – jelentette ki hétfőn Marcel Vela belügyminiszter, arra reagálva, hogy
„néhány napja egy tanulmány létezéséről beszélnek”.
A belügyminiszter – akit arról
kérdeztek az újságírók, hogy mi a
véleménye a sajtóban megjelent
cikkről, amely értelmében Romániában szeptemberben ismét szükségállapotot hirdethetnek ki –
emlékeztetett: ő maga is az országos katasztrófavédelmi bizottság
tagja, de még nem kapott olyan tanulmányt, amely megjósolta volna,
hogy mi fog történni augusztusban
vagy szeptemberben.
Vela arra kérte a lakosságot,
hogy ne vegye figyelembe a riasztó, különböző intézetek vagy
egyetemek kutatásaira hivatkozó
híreket. (Agerpres)

zéseket, amelyek negatívan érintenék a hegyvidéki térséget, illetve a
dokumentum közös fejlesztési alapot nyújt majd a Kelemen-havasok
összes településének, kiemelt figyelmet fordítva az övezet idegenforgalmi fejlesztésére.
A Maros Megyei Tanácsot a
múlt heti találkozón Alexandru
Cîmpeanu, a tanács alelnöke és
Adina-Gabriela Popescu főépítész
képviselte.
„Területrendezési tervet dolgozunk ki erre a több megyét magába
foglaló térségre, és remélem, hogy
rövidesen elkészül, és egységes
szabályok betartását teszi majd kötelezővé a Kelemen-havasok térségében. Ez a dokumentum
munkaeszköz, amely alapján el

lehet kezdeni a térség fejlesztését
úgy, hogy közben a biodiverzitás
ne sérüljön. A terület ugyanis egy
nemzeti parkot is magába foglal,
ezért minden fejlesztésnek tekintettel kell lennie a védett területekre
vonatkozó törvényi előírásokra” –
emelte ki Alexandru Cîmpeanu alelnök.
Az övezeti rendezési terv elkészítésének becsült költsége 74.000
lej, amely magában foglalja a szükséges dokumentumok összeállítását, valamint a partnerségben lévő
önkormányzatok részvételét turisztikai, környezetvédelmi vagy
egészségügyi témájú rendezvényeken.
AMarosMegyeiTanács
sajtóirodája

Megyeközi összefogással fejlesztenék
a Kelemen-havasok térségét

A Kelemen–Gyergyói Közösségi Fejlesztési Társulás kezdeményezésére a múlt hét
végén került sor az első találkozóra azokkal a szakértőkkel
és
önkormányzati
képviselőkkel, akik vállalták,
hogy részt vesznek a Kelemen-havasok övezeti rendezési
tervének
(PUZ)
kidolgozásában.

A stratégiai dokumentum elkészítése lehet az alapja a Maros,
Hargita, Beszterce-Naszód és Szucsáva megyék egy részét magába
foglaló hegyvidéki térség gazdasági fejlesztésének.
Az övezeti rendezési terv jogi
keretet biztosít majd arra, hogy le
lehessen állítani azokat az építke-

A kormány szervezésében

Interregionális párbeszéd
a fenntartható fejlődésről

Románia kormánya, a Fenntartható Fejlődés Főosztályon keresztül, szervezte a kapcsolódó
eseményt július 15-én, a fenntartható fejlődés magas szintű politikai
fórumán (HLPF), az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) a
fenntartható fejlődés terén legfontosabb platformján, együttműködésben a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezettel (OECD), a
Mongol Népi Köztársaság kormányával és a Globális Környezetvédelmi Stratégiai Intézettel (IGES).
A Fenntartható Fejlődés Főosztály és az OECD közötti jó együttműködést bizonyítja a közpolitikai
koherencia közös projektjének
megvalósulása, valamint nemzetközi rendezvények szervezése.
Ezenkívül Románia lesz az egyetlen
ország a régióban, ahol megvalósítják az UNDP-OECD kísérleti projektet.
A videókonferencia témája az interregionális párbeszéd arról, hogy
a fenntartható fejlődés célkitűzéseivel kapcsolatos közpolitikák irányítása és koherenciája hogyan
gyorsíthatja a fellépést és a végrehajtásukat a COVID–19 utáni korszakban.
A megbeszéléseken elemezték,
hogyan erősítheti az OECD az országok azon képességét, hogy fenntartsák a koherens megközelítést az
elkövetkező időszakban, majd az
interaktív párbeszédek lehetőséget
adtak ezek rendszerezésére. Ezeken
a megbeszéléseken részt vettek:
• Ahmed Hussen, a kanadai család-, gyermekügyi és társadalmi fejlesztési miniszter;
• Tatyana Teplova, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezeten (OECD) belül működő, a
fenntartható fejlődési célok politikai koherenciájáért felelős osztály
vezetője;
• Annika Lindblom, az Európai
Fenntartható Fejlődési Hálózat
(ESDN) elnöke;
• Mongólia, Egyiptom, Olaszország, Málta, Románia, valamint az
OECD, az IGES, az APRM, az
ESDN és a WBCS szakértői, kormányzati képviselői.
„Románia ebben az évben négy

pozíciót lépett előre a fenntartható
fejlődési célok végrehajtásának világrangsorában, és fenn kell tartanunk, sőt fel kell felgyorsítani az
ország ezen irányú előrehaladását.
Ez valóságos kihívás számunkra, de
más államok számára is, tekintettel
a COVID–19 által okozott többdimenziós válságra. Ma mindannyian
arra a következtetésre jutottunk,
hogy koherens politikákra van
szükségünk a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel és
az európai zöldmegállapodással
összhangban, de ugyanakkor erős
partnerkapcsolatokra is szükségünk
van” – mondta Borbély László államtanácsos.
A Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinátora vezeti a KörnyeMinisztérium,
a
zetvédelmi
Munkaügyi Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium és a Külügyminisztérium képviselőiből álló
romániai delegációt, amely részt
vesz a fenntartható fejlődésről szóló
magas szintű politikai fórum munkájában. Habár a világjárvány által
generált helyzet miatt minden esemény online zajlik, Borbély László
államtanácsos szerint Románia
ebben az évben is aktívan jelen volt.
„Az idei ülés nagy jelentőséggel
bír, figyelembe véve a világjárvány
okozta válságot, valamint azt a
tényt, hogy öt év telt el a menetrend
elfogadása óta, és az év végén van
21 célkitűzés határideje. Ezért fontos pillanatban vagyunk, amely
megköveteli, hogy komolyan elemezzük az elért haladást, és újragondoljuk, miként fogjuk kezelni a
fenntartható fejlesztési célok végrehajtását. Úgy gondolom, hogy a
2030-ig tartó menetrend alapjául
szolgáló alapelvek sokkal aktuálisabbak, mint valaha, és az együttműködés és a többoldalúság
szellemében kell cselekednünk. Románia mint regionális központ továbbra is ezen intézkedések aktív
támogatója lesz. Ezek voltak a legfontosabb üzenetek, amelyeket belefoglaltam
a
nyitóülésen
elhangzott felszólalásomba, valamint az országnyilatkozatban is továbbítottunk” – tette hozzá Borbély
László.

Az Európai Unió 16 év fölötti
lakosságának majdnem egyharmada (29%) még egy
egyhetes, otthonról távol töltött üdülést sem tudott megengedni magának tavaly, és
Románia az 54%-os aránnyal
az első helyen áll ezen a
téren, derül ki az Eurostat
hétfőn közzétett adatsorából.

helyzetben, mutat rá az Eurostat.
Ezzel ellentétben a svédek csupán
10%-a, a dánok és a luxemburgiak
11%-a, a finnek 12%-a, a németek
és az osztrákok 13%-a nem tudta
megengedni magának az üdülést tavaly.
A 2010-es évhez képest ez az
arány két országot kivéve minden
európai uniós tagországban csökkent. Ez a két állam Olaszország és
Görögország, ahol 4, illetve 3 százalékkal nőtt azok száma, akik nem
tudták megengedni maguknak
anyagilag az évi egyhetes üdülést.
A legjelentősebb javulás ezen a
téren Lettországban következett be,
ahol 35 százalékponttal csökkent ez
az arány, majd Málta következik 30
százalékpontos csökkenéssel, Bulgária és Lengyelország 27 százalékpontos, illetve Észtország 26
százalékpontos csökkenéssel.
(Agerpres)

A romániaiak több mint fele
egyhetes üdülést sem tud
megengedni magának

Kelemen-havasok

Forrás: traveltotransylvania.hu

Az arány a 2010-ben jegyzett
39%-os adat óta fokozatosan csökkent, a koronavírus előidézte világjárvány és a megfékezésére
foganatosított korlátozások és határlezárások miatt a csökkenő tendencia valószínűleg idén leáll.
Az európai statisztikai hivatal
adatai szerint a romániaiak többsége (54%) nem tudott befizetni tavaly egy egyhetes, otthonról távol
töltött üdülésre. A görögök 49%-a,
a horvátok 48%-a, a ciprusiak 45%a és az olaszok 44%-a volt ilyen
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Az utóbbi évek legkisebb költségvetése

Egy gondozottnál sem mutatták ki a vírust

A szociális intézmények gondozottjai és az alkalmazottak
nagyon nehéz időszakot élnek
át a koronavírus-járvány idején, de különösen a szükségállapot idején. A helyzet most
sem rózsás, hiszen az utóbbi
évek legkisebb költségvetésével kell működniük, miközben a költségek az előírt
óvintézkedések miatt igencsak megnőttek. A Maros Megyei Szociális Ellátási és
Gyermekvédelmi Igazgatóság
helyzetéről Miklea Hajnal Katalin
vezérigazgatóval beszélgettünk.

Mezey Sarolta

– Nagyon nehéz időszak után vagyunk, talán május volt a legnehezebb. Márciusban szolgáltatásaink
egy részét felfüggesztettük, a központokban szüneteltettük a látogatást, felfüggesztettük az önkéntes
munkát. Nagyon nehéz volt az ellátottaknak, hiszen gyakorlatilag bezártuk az intézeteket a járvány
terjedésének megakadályozásáért.
Bezárás alatt azt kell érteni, hogy
nemcsak a látogatókat nem engedtük be, hanem az ellátottak sem mehettek ki, csak felügyelettel és
kizárólag indokolt esetben. A szükségállapot idején nagyon nehéz
helyzetbe kerültek a kollégák, hiszen számukra is kötelezővé vált az
elkülönítés, miután 14 napig bent
kellett maradniuk az intézményben,
és végig ott kellett lenniük az ellátottjainkkal. Utánuk a következő
váltás vette át a 14 napos szolgálatot. Ennek volt jó oldala is, hiszen
két hétig az alkalmazottak együtt
voltak az ellátottakkal, jobban megismerték őket és az igényeiket, jobban
tudtak
figyelni
rájuk.
Ugyanakkor nagyon megterhelő periódus volt, hiszen sem a kollégák,
sem az ellátottak egy pillanatra sem
lehettek magukra, nem volt szabadidejük, pihenőidejük. El lehet képzelni, milyen az, amikor valakinek
pénteken délután szólnak, hogy
szombaton reggel csomaggal érkezzen, mert két hétre be kell vonulnia.
Egy kolléga sem utasította el a feladatot. Nagyon sok esetben merült
fel nehézség, hiszen a kollégák között vannak krónikus betegek, akiknek gyógyszert kellett felíratni, volt

Miklea Hajnal Katalin

olyan eset, hogy a gyerekeit egyedül nevelő anyuka kellett vállalja a
bentlakást, két kisgyereket kellett
otthon hagyjon, vagy idős, gondozásra szoruló szülőket, s volt olyan
is, hogy kollégák hozzátartozói
hunytak el ebben a periódusban.
A kollégák erőfeszítésével sikerült
megóvni a gondozottakat
– Nagy az intézményi hálózat,
közel 1100 felnőttet ápolnak és
1700 gyereket nevelnek. Az ápoltak, ellátottak között volt-e igazolt
koronavírussal fertőzött?
– Tudni kell, hogy az egészségügyi minisztérium által kiadott protokoll értelmében a szociális
szférában dolgozók és az ellátottak
nem jelentettek prioritást a tesztelésnél. Mégis, a közegészségügyi
igazgatósággal, a megyei kórház
akkori vezetőségével sikerült elérnünk, hogy az első 14 napos turnus
után az alkalmazottakat teszteljük.
Amikor a második turnusba lépő,
körülbelül 540 kollégát tesztelték,
mindenkinek negatív lett a tesztje.
A harmadik turnusnál 31 kolléga
koronavírustesztje pozitív lett. A
protokollnak megfelelően kórházba
szállították őket, és két negatív teszt
után, viszonylag hamar, kiengedték
őket. Úgy gondolom, hogy ennek
az időszaknak ez volt a legnagyobb
nehézsége. Tudni kell, hogy ezek a
kollégák tünetmentesek voltak, jól
voltak, hála Istennek azóta is jól
vannak ők is, családjuk is. Viszont
nagyon nagy megrázkódtatáson
mentek keresztül. Este megtudták
az eredményeket, mentő ment
értük, elszállították, és befektették

őket a kórházba. Ezzel az intézkedéssel megelőztük, hogy a tünetmentes, de „pozitív” kollégák
bekerüljenek az ellátottak közé.
Eddig egyetlen ellátottunk koronavírustesztje sem lett pozitív.
– Szó volt arról, hogy a pozitívnak
nyilvánított 31 alkalmazott bepereli a kormányt, az egészségügyi
minisztériumot. Megtették-e?
– Annyit tudunk, hogy pert szeretének indítani, mert úgy gondolják, hogy nagyon sok visszaélés
történt, de amit igazán sérelmeznek,
az a teszteredmények valószínűsége. A szóban forgó alkalmazottak
– akik több intézetben dolgoznak –
azt is nehezményezik, hogy a pozitív teszteredménnyel betegállományba kerültek csak a bérük 75
százalékával egyenlő illetményre
voltak jogosultak.
A gyerekek kirándulhatnak,
de vigyáznak rájuk
– Mi várható a továbbiakban az
intézmény életében?
– A szükségállapot után lazítottunk a szigorításokon. El lehet képzelni, milyen helyzetben voltak
azok a gyermekek, akik nem jártak
iskolába, online tanításon vettek
részt, nem mehettek ki, miközben
felfüggesztettük az alapítványokkal
folytatott tevékenységet. A családi
típusú házakban egy kicsit könynyebb volt, de akkor is, elszigeteltségben nagyon nehezen vészelték át
ezt a periódust. Most már csoportosan kimehetnek a városba, pár órára
elmehetnek kirándulni. Viszont továbbra is fokozottan vigyázunk
rájuk. Igaz, nehezen tudjuk megértetni a fiataljainkkal, hogy szükségállapot már nincs, de a vírus létezik.
A felnőttközpontokban, ahol fogyatékkal élő személyeket ápolunk,
nagyon sok az idős és a krónikus
beteg. Az intézmények nagy létszámúak, Marosvécsen például 280 ellátottunk van, vigyázni kell arra,
hogy a vírus ne kerüljön be a közösségbe, mert ez óriási problémát jelentene.
Elegendő a maszk
és a fertőtlenítőszer
– Az ellátottak számára van-e elegendő maszk, fertőtlenítőszer?
– Maszkot, fertőtlenítőszert az
intézmény biztosít az ellátottaknak
is, az alkalmazottaknak is. A szükségállapot idején, amikor az ellátot-

„Nagyon távolinak tűnik a folytatás lehetősége”
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tak különböző vizsgálatok vagy kezelések után a kórházból visszakerültek az intézménybe, el kellett
őket különíteni, a kollégáknak 14
napig vagy a beteg második negatív
teszteredményéig védőfelszerelésben kellett ellátniuk a gondozottakat.
A listákat összeállították,
de pénz még nincs
– Szó volt arról, hogy az igazgatóság alkalmazottai pótlékot kapnak. Mekkora ez az összeg?
– Köztudott, hogy az egészségügyi dolgozók havi 2500 lejes pótlékban
részesülnek.
A
szakszervezetek és a civil szféra
közbenjárására sikerült elérni, hogy
a szociális szférában, a rezidenciális
szférában dolgozók is pótlékot kapjanak. Ez egyszeri 1150 lejt jelent.
Jelenleg ott tartunk, hogy a megyei
kifizetési ügynökségnek elküldtük
azok listáját, akik elszigetelésben
voltak. Egy kormányhatározat szavatolja ezt a jogot, viszont alkalmazási normák és költségvetés
hiányában várjuk, hogy mikor lesz
valami belőle. Azt a törvényt,
amelynek értelmében az egészségügyben dolgozók megkapták a
2500 lejes pótlékot, kiegészítették,
hogy a szociális szférában dolgozók
is megkaphatják, de ezzel is úgy állunk, hogy kaphatják, igényelhetjük
a 2500 lejt, de nincs semmi pontosítás, nincs alkalmazási norma arra,
hogy hogyan, mikor és kik azok,
akik jogosultak rá. Várjuk a minisztérium pontosítását.
Augusztustól gond lesz
az élelmezéssel
– Az előző évek derekán mindig
gond volt az igazgatóság költségvetésével. Hogy állnak idén, krizíshelyzetben?
– Az utóbbi öt év legkisebb költségvetését kaptuk az idén. Próbáltuk úgy beosztani a pénzt, hogy
augusztusig elég legyen, tudniillik

augusztusban országos költségvetés-kiegészítés szokott lenni, amivel
pótoljuk a hiányzó összegeket év
végéig. A közel 1700 alkalmazott
fizetésére augusztusig elég a pénz.
Pluszköltséget jelentett a sok fertőtlenítőszer, maszk és védőfelszerelés, hiszen ezeket minden
központban biztosítani kellett. A
megyei tanács erre 500 ezer lejt
adott. Ezenkívül a magyar kormánytól két alkalommal is kaptunk
adományt, akárcsak az UNICEFtől, ami fertőtlenítőből, maszkokból
és kesztyűkből állt. Mint mondtam,
a fizetéseket augusztusra ki tudjuk
adni, viszont elmaradásaink vannak
a víz-, villany- és gázszolgáltatónál.
Ezt szeretnénk rendezni a költségvetés-kiegészítés után. A központjainkban augusztusban gond lesz az
élelmiszer-ellátással. Ha szeptemberben megkezdődik az iskola, a
gyermekeknek felszerelésre lesz
szükségük, s el kell kezdeni a ruhák
és cipők beszerzését.
– Hogyan oldották és oldják meg
a következőkben, ha szükséges, az
online oktatást a gondozásban
levő gyerekek esetében?
– Minden házban smart tévé van
internetkapcsolattal, vannak okostelefonok, de külön pénzt az elektronikai felszerelésre nem kaptunk.
Minden házba sikerült beszereznünk még egy-egy laptopot és egyegy táblagépet. Biztos, hogy nem
lesz elég, de úgy próbálják megoldani és beosztani, hogy minden
gyereknek legyen hozzáférése az
eszközökhöz – számolt be Miklea
Hajnal Katalin vezérigazgató.
Bár a helyzet bizonytalan, előre
tervezni nem lehet, az intézmény
vezetője reménykedik, hogy az augusztusi országos költségvetés-kiigazításnál a szociális intézmények
költségvetését is kiegészítik. Ez
minden évben megtörtént, az intézmények működése nem került veszélybe.

bálom az adósságaimat törleszteni.
Hogy ez hány évet vesz igénybe, az
egy másik kérdés. Csak az elmúlt
időszakban egy csomó számla felgyűlt, nulla bevétel mellett, ezeket
valamiből ki kell fizetni. De az élet
viszonylatában nem mi vagyunk a
legfontosabbak, nagyon sok embert
tönkretett ez az egész dolog.
– Sajnálom, ami történt, sokat
vesztett a társulat megszűnésével
a város...
– Hála Istennek van egy csomó
fiatal – volt tanítványaim imitt-

amott, szanaszét a világban, de itthon is. Majd az utánam következőknek könnyebb lesz, mert mi
kitapostuk az utat, nem kell onnan
kezdjék, ahonnan én kezdtem annak
idején. Remélem, hogy egyszer
majd újrakezdik. Lehet, hogy pont
ennek a sokknak a kapcsán, mert
amikor elveszítünk valakit vagy valamit, akkor jövünk rá az értékére.
Ez az időszak nagyon szép volt, elégedett vagyok vele, nincsen bennem semmi elégedetlenség – hacsak
nem önmagammal szemben.

Megszűnt az András Lóránt Társulat

Kaáli Nagy Botond

Kis bejegyzés jelent meg nemrég
a Facebookon: megszűnt az András
Lóránt Társulat. Marosvásárhely
egyetlen, teljes mértékben önerőből
felépült és fenntartott táncszínháza,
amely az elmúlt hat évben számos
értékes előadással járult hozzá a
város és a térség kulturális életéhez.
A Knöpfler Vilmos utcai zsinagógában otthont és színházat teremtő társulat
sohasem
bővelkedett
anyagiakban, de mindeddig az évadok egymást követték. Mostanáig.
A társulatalapító András Lóránt
most a megszűnés okairól beszélt.
– Sokan megkerestek már ezzel
kapcsolatban, de nem szeretnék interjút adni vagy hosszasan beszélni
róla. Annyit el tudok mondani röviden, hogy egyszerűen nem tudtuk
fenntartani a társulatot, ez a feloszlás oka. Nincs amiért körülírjam a
dolgokat, a vírushelyzet csak föltette az i-re a pontot, ez volt az
utolsó löket. De ezenkívül is egyre
nehezebbé vált a lehetősége annak,
hogy önfenntartó módon folytatni

tudjuk. Az is csoda, hogy hat éven
keresztül működhettünk, mert nagyon sok pénzbe került fenntartani
a színházat. Csak a társulatot alkotó
emberek nagyvonalúságának és
odaadásának volt köszönhető, hogy
ennyi ideig is túl tudtunk élni. Hogy
miért nem sikerült ehhez megfelelő
állami vagy nem állami finanszírozást találni? Ezek jó kérdések,
amikre nem tudjuk a választ. Én
megpróbáltam, amit lehetett, ennyit
tudtam összehozni, ezenkívül nem
is tudok mit mondani. Nem keresek
felelőst önmagamon kívül. Kapaszkodtam az utolsó pillanatig, de most
már nagyon távolinak tűnik a folytatás lehetősége, főleg a mai világban, amikor annyi baj van
gazdaságilag és mindenféle egyéb
szempontból. Azt sem lehet tudni,
mikor nyithatnak a színházak újra,
ez már tényleg meghalad minket.
Eddig hittem abban, hogy mégis
van megoldás, de most már csak a
számlák tornyosulnak, és még az a
minimális bevételi lehetőségünk
sincs meg, ami eddig volt. Az embereimet pedig nem tarthatom meg,

mindenkinek meg kell élnie valamiből. Anyagi háttere van ennek az
egésznek. A kezdetektől fogva voltak gondjaink, de valahogy mindig
megoldottuk őket, és nagy dolognak tartom, hogy a semmiből, önerőből csináltunk egy színházat,
amelyet gyakorlatilag most mi is
szedtünk szét. Összehoztuk, megcsináltuk, felépítettük, működtettük,
most meg szétszedtük. Ennyi volt.
– A táncosaiddal mi lesz, elmennek máshova?
– Szanaszét vannak szóródva már
most is. Az utóbbi évben nagyon nehezen tudtam előadásokat tartani,
mert mindig problémás volt az
egyeztetés. De ennek is elsősorban
anyagi okai voltak, nem tudtam versenybe szállni a komoly anyagi hátterű kultúrintézményekkel, nem
tudtam ilyen dolgokkal kecsegtetni
őket. És nem is szerettem volna,
mert a saját fejlődésük szempontjából igen fontos, hogy járjanak, tanuljanak, dolgozzanak máshol is, minél
több helyen, minél több emberrel.
– És te mihez fogsz kezdeni?
– Nem tudom. Egyelőre megpró-

Fotó: Facebook
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Hármas ünnepre készülnek

Az Erdélyi Református Egyházkerület szeptember 4-én
Kató Béla püspök részvételével Mezőbándon tartja közgyűlését, és itt ülésezik az
igazgatótanács is. A közgyűlés alkalmával 13 fiatal lelkészt szentelnek fel, majd
felavatják a közös erővel felújított református otthont. A
nagyszabású rendezvényről
Nyíri Hunor lelkipásztorral és
Nyíri
Gyopár
tiszteletes
asszonnyal beszélgettünk.

Összefogott a gyülekezet
A mezőbándi református gyülekezet régi álma vált valóra azzal,
hogy teljesen felújították a templom melletti felekezeti épületet,
amely évtizedekig kultúrházként
működött. A visszaszolgáltatás
után is multifunkcionális épület
volt, egyházi, közösségi, művelődési rendezvényeknek adott otthont, de már nem felelt meg a kor
követelményeinek – például nem
volt illemhelye, korszerű konyhája
–, állaga megrongálódott. A felújítás után az említett rendezvényeken kívül a helyi tánccsoport
próbáinak és előadásainak, a gyermekfoglalkozásoknak is helyet ad
a terem, amire nagyon nagy szükség van.
Az épületet újrafedték, kicserélték a nyílászárókat, kívül-belül újravakolták a falakat, a régi padlót
csempére cserélték, a színpadot átalakították, tágasabbá tették, cserefa parkettával burkolták. Az

színpad alatt két öltözőt alakítottak
ki. Most következik a fűtőtestek és
a konyha felszerelése.
Az épület felújítása közös
anyagi erővel valósulhatott meg,
hozzájárult az Erdélyi Református
Egyházkerület, a helyi tanács, továbbá a helyi vállalkozók, főként
Szabó János, a Pig Band tulajdonosa, aki jelentős összeggel járult
hozzá az építkezéshez, a gyülekezeti tagok, a Pro Band Egyesület,
mindenki, aki fontosnak tartotta a
közösségi ügyet. A kivitelező Ráduly Mihály helyi vállalkozó és
csapata volt.
Ottjártunkkor az udvaron dolgoztak, járdát építettek, az épület
előtti és melletti teret rendezték,
hogy a szépen felújított épületet
méltó környezet vegye körül. A hét

Élet a telepeken

végén a bútorzatot festették újra a
konfirmandusok.
A templomkert és a parókia
körül ültetett virágokat Szabó Czirjék Attila helyi virágtermesztő adományozta. Azt is vállalták, hogy a
református otthon udvarát is virággal díszítik.
Száz évben egyszer adatik ilyen
rendezvény
Nyíri Hunor és Nyíri Gyopár a
parókián fogadott, elmondták,
hogy a kivitelezők mellett a presbitérium vállalta a munka oroszlánrészét, minden szombaton
közmunkát végeztek, ahol 25-30an vettek részt, őket dicséri az udvarrendezés, a térkövezés, a
kerítésjavítás és kerítésfestés.
– A mezőbándi gyülekezet a kerületi vándorközgyűlésre készül,
amelyen jelen lesz Kató Béla püspök úr és a 15 egyházmegye esperese. Hogy minden a legnagyobb
rendben legyen, három helyen folyik a munka: a parókián és az udvarán, a templom udvarán és a
református otthon körül. A templom udvarán kopjafát állítunk,
amelyre annak a 13 fiatal lelkésznek a névsorát vésik rá, akiket a
püspök Mezőbándon szentel fel.
Ha újabb korlátozásokat vezetnek
be, s a közgyűlés nem tartható meg
a templomban, szabadtéren is megtartják, hiszen a fiatal lelkészeket
szeptember elsejétől már kinevezik
– mondta a lelkipásztor. A tiszteletes asszony hozzátette, hogy nagyon ritka esemény ez egy
gyülekezet életében, száz
évben egyszer van ilyen
talán. Ezért is nagy a készülődés.
– Nagyon hálásak vagyunk, hogy a presbiterek,
az ifjúság a nehéz időben
is jöttek, segítettek. Nem
csak anyagilag és fizikai
munkával, hanem lelki
téren is. Próbáltuk tartani
a gyülekezetben a lelket, a
Bibliaolvasó kalauz szerint olvasták az igét, hálás
vagyok a szolgálatukért.
Az Úr ajándéka, hogy
ezzel a nagy munkálattal
jobban összekovácsolódott a közösség – fogalmazott a lelkész.

Aztán egy nagyobb építményhez értünk, a
A község lakosságának körülbelül
egyharmada roma nemzetiségű. Ők másfél évvel ezelőtt épített templomukhoz. –
három telepen élnek, a Vásárhely A főúton is van egy templom, hogy van ez,
felől érkezők számára balra eső Nagy- minden utcában van egy? – kérdeztem. De
telepen, a vele szembeni Kicsi telepen
és a Kosba-telepen.

A tudatunkban úgy él, hogy ezeken a telepeken mérhetetlen a nyomor, az emberek szegényesen, kicsi, fűtetlen vályogházakban
élnek, arra kényszerülve, hogy mindent öszszeszedjenek a faluból, amiért más dolgozott
meg, és ami mozdítható.
Ha végigjárjuk a telepeket, változást észlelünk. Ma már más a helyzet, vályogház
kevés van, helyettük új, a cigánytelepi állapotokhoz képest korszerűbb téglaházak sorakoznak egymás mellett. Nagyon sok udvaron
gépkocsi áll, nem is egy!
A házak abból a pénzből épültek, amit a
külföldön dolgozók hoztak haza. Ugyanis
minden családból tavasztól őszig dolgozni
megy a munkaerő. Persze az utca rendetlen,
szemetes, de az általános kép jó irányba változott. – Kint látják, hogy kellene élni. Ők is
igyekeznek – mondta az alpolgármester, aki
elvitt a telepekre.

Rövidesen működésbe helyezik
a csatornahálózatot

(Folytatás az 1. oldalról)
A helyi fejlesztési országos program (PNDL) révén sikerült pontra
tenni a közvilágítást, leaszfaltozni a
Mezőbánd és Szénafű közötti nyolc
kilométeres utat.
– A befejezés előtt álló beruházások mellett vannak-e újabbak kilátásban?
– Megnyertünk egy projeket a
drekulyai közösségi ház létrehozására. Ezt is a Conimur fogja végezni. Önerőből elkészítettük a
szálteleki közösségi házat – tájékoztatott az alpolgármester, aki
hangsúlyozta, hogy a községben
mostanra a gázhálózat mellett kiépült a víz- és csatornahálózat is, jó
a közvilágítás, amit a jó csapatmunka eredményeként kell elkönyvelni, hiszen Radu Mircea désük – mondotta Horváth Árpád
polgármesterrel jó az együttműkö- alpolgármester.

Jól teljesítettek a kisérettségizők

Bartha Mária aligazgatóval, tanítónővel az iskolai újdonságokról
beszélgettünk.
A
legfontosabb, hogy a kisérettségi jól sikerült. 39 gyerek
vett részt a megmérettetésen, ebből 17-en magyar tagozatosok
voltak,
akik
kilencesen felüli átlagot értek
el. Öten a Bolyaiba, ketten a
pedagógiai líceumba, ketten
az Elektromaros líceumba,
egy a Református Kollégiumba, egy kislány a Ion Vlasiu szakközépiskolába jutott
be. Akik végeztek, mind Marosvásárhelyen folytatják tanulmányaikat.
Az aligazgató elmondta, hogy az
általános iskola magyar tagozatának háromnegyed része magyar, a
többi roma nemzetiségű. Ők a faluban laknak, nem a telepekről származnak. A telepekről román
tagozatra járnak a gyermekek. A
magyar tagozaton 15-20-as létszámú osztályok vannak, nincsenek
párhuzamos osztályok, viszont a
román tagozaton igen. Az egyikben
teljesen roma nemzetiségű gyermekek tanulnak, a másikban a diákok körülbelül egynegyede román.
A gyerekek – kevés kivétellel –
rendszeresen járnak iskolába.
– Nagyon sokat jelent az iskola
bővítése, mert az előző tanévekben
váltásban dolgoztunk. Eddig a gimnazisták is a régi iskolaépületben –
a volt felekezeti iskolában – tanul-

aztán előkerült a vallási felelős, és felvilágosított. Az más hívőké.
– Saját pénzünkből építettük. Négyen vagyunk testvérek, mi vagyunk a vezetők.
Abból a kevésből, amink van, összegyűjtöttük a pénzt, s felépítettük a templomot a kö-

Fotó: Nagy Tibor

tak, délelőtt jártak iskolába, az elemisták pedig délután. Nagyon
nehéz volt így. Most, a szakiskola
épületének kibővítésével hely lesz
a gimnazistáknak is, az elemisták
pedig a régi iskolában délelőtt tanulhatnak. A bővítés kapcsán a
másik jó dolog, hogy berendezhetők a laboratóriumok, s valóban akként használhatók. A mosdó nagyon
fontos, mert az illemhely kint volt
az udvaron. Reméljük, hogy iskolakezdéskor birtokba vehető ez a szép
épület – mondta az aligazgató.
Ami az online oktatást illeti, a
roma gyerekekkel gondok voltak,
mert eszközhiány miatt a tanítónők
nem tudtak velük dolgozni.
A magyar tagozaton megoldották, kevés gyerek volt, aki nem tudott bekapcsolódni az oktatásba –
tájékoztatott Bartha Mária.

zösségnek, körülbelül 400 embernek. A közösség tagjai nem mind pünkösdisták, vannak más vallásúak is. Én 26 évesen lettem
hívő, Marosvásárhelyen keresztelkedtem
meg. Lemondtam az ivásról, a cigarettázásról. Addig verekedtünk, loptunk, de mióta
hívők lettünk, felhagytunk ezzel az életmóddal. Most a férfiak külföldi munkán vannak,
Németországban, Magyarországon, ezért
most kevesebben jönnek templomba. De
télen sokkal többen járnak. Az istentiszteleteket románul és cigányul tartjuk. Magyarul
kevésbé. Itt a cigányok inkább románul beszélnek. A prédikátor Poczó Marin presbiter,
a testvérem, de van úgy, hogy máshonnan is
hívunk testvéreket. Az istentiszteleteket vasárnap és csütörtökön tartják – mondja Gritó
Lajos, aki románul beszél.
Elmondta, hogy a cigányok viselkedésében lényeges változás állt be, amióta hívők
lettek. – Itt neveljük őket, tisztán jönnek, kimosakodva. Vállaljuk, hogy megtanítjuk őket
viselkedni. Ősszel, amikor mindenki hazajön,
meglátogatjuk a családokat, elbeszélgetünk,
imádkozunk, énekelünk, és sokan megtérnek.
Így kevesebb lesz az agresszivitás, a verekedés, a lopás, amit a község elöljárói is tudnak.
Vannak még, akik így viselkednek, de nem
sokan. Az Istenbe vetett hitünk segített
abban, hogy megváltozzunk – mondta Gritó.
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Kisebb az érdeklődés
a napközis tevékenység iránt

A vártnál kevesebb gyerekkel
ugyan, de működik a nyári
napközi Szovátán, a Domokos
Kázmér iskolaközpont óvodájában is.

A megyei tanfelügyelőség három
csoport beindítását hagyta jóvá,
ugyanis 22 jelentkező volt a 65 napközis gyerek szüleinek köréből, de
végül nem minden szülő merte
ismét óvodába vinni a csemetéjét,
ezért végül csak 15 gyerekkel, két
csoportban zajlik a tevékenység.
Vass Ferenc igazgató lapunknak elmondta: semmilyen kritériumot
nem támasztottak, a jelentkezők kérését elfogadták, legszívesebben
minden helyet betöltöttek volna.
A gyerekekre délelőtt és délután
csoportonként két pedagógus felügyel, ugyanúgy az óvodában alszanak és étkeznek, mint normális
körülmények között, csak ezúttal be
kell tartani a hatósági szabályt: minden gyereknek megvan a saját asztala és ágya, mindig ugyanazt
használja, minden asztalnál egyetlen
gyerek foglal helyet, az étkezdében

az ennivaló elfogyasztása előtt és
után fertőtlenítik az asztalokat.
Kérdésünkre az intézményvezető
kifejtette: a szabályok betartása
többletköltséget jelent az intézmény
számára, a kétcsoportnyi gyereket
jelenleg több személy látja el, mint
normális esetben három csoportot,
hiszen mindenikben két pedagógus
van, és az étkezdében is kétszer
annyi alkalmazott teljesít szolgálatot, mint máskor.
A szülők részéről nem kapott visszajelzést az iskola, de remélhetőleg mindenki elégedett a csoporttal,
hiszen ötheti működést vállaltak, és
ebből még kettő van hátra.
Ennél kevesebb volt a jelentkező
Erdőszentgyörgyön, ahol egyébként 70 gyerek jár a napközibe: itt
csupán ötöt írattak volna be. Az
aluljelentkezésre és a fertőzöttek
számának országosan tapasztalt növekedésére való tekintettel a városi
önkormányzat úgy látta jónak, ha
nem működtetik az intézményt a
nyáron. (GRL)

Megyei vírushelyzet

Maros megyében július 20-ig 866 betegnél igazolták a koronavírus-fertőzést, az előző naphoz képest hattal nőtt a fertőzöttek száma. Ugyancsak
július 20-ig 743 személyt engedtek haza a kórházból, 101 tünetmentest
10 nap után. Koronavírus-fertőzés gyanújával 48-an vannak kórházban
és eddig 72, Covid–19-cel diagnosztizált beteg hunyt el.

137 marosvásárhelyi buszmegállót korszerűsítenek
európai pénzalapokból

Kedvesmarosvásárhelyiek!

Benedek Theodora vagyok, és indulok a marosvásárhelyi polgármesteri székért.
Eljött az idő, hogy egy fontos lépést tegyek azért a
közösségért, amelyhez tartozom. Orvosi karrierem
során minden egyes betegem motivált, elevenen él
bennem minden szenvedés, amit igyekeztem enyhíteni, csakúgy, mint a hálás mosolyok.
A városházán minden időmet, energiámat, elhivatottságomat és szakértelmemet Marosvásárhely
„meggyógyítására” fogom fordítani. Ennek a városnak komoly „kezelésre” van szüksége, olyan emberek
irányítása alatt, akik értenek hozzá. A köz- és magánszektorban szerzett vezetői tapasztalatom, valamint
az európai intézményekben eltöltött 11 év is hozzásegít ahhoz, hogy pontosan tudjam: mit és hogyan
kell csinálni.
Miért szeretnék polgármester lenni?
– Mert sikerült olyan szakmai szintre jutnom,
amely arra kötelez, hogy még többet tegyek az
emberekért, és ne okozzak csalódást azoknak,
akik hisznek bennem és várják a változást.
– Mert tudom, hogyan lehet lehívni az európai pénzeket, mivel Brüsszelben, az Európa Tanács szakértőjeként több száz millió eurós projektek
kidolgozásában vettem részt.
– Mert több millió euróval gazdagítottam Marosvásárhelyt, ugyancsak európai projektek keretében, és tudom, hogy miként lehet felhasználni
ezeket a forrásokat a város fejlesztése, valamint
egy modern, tiszta és hatékony környezet megteremtése érdekében.
Nem anyagi megfontolásból indulok. Több évtizedes munkám során sikerült felhalmoznom annyi tartalékot, hogy életem végéig ne legyenek anyagi
gondjaim. És nem loptam soha. Nem is tudnék! A választásokig majd alaposabban megismernek, és be
fogom bizonyítani, hogy a saját lelkiismeretemen
kívül nekem nem diktál senki, és nem leszek tagja
semmiféle „galerinek”, mert nem vagyok adósa senkinek, semmilyen értelemben. És ha nem tudnak zsarolni, akkor szabadon gondolkozol és cselekszel.
Megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek a Nemzeti Liberális Párt polgármesterjelöltje. Komoly embernek komoly pártban a helye, amely –
biztosíthatom Önöket – többet fog tenni Marosvásárhelyért, mint bármelyik eddigi kormány az elmúlt

Több mint 10 millió eurót fektetnek be a marosvásárhelyi buszmegállók korszerűsítésébe.
Marosvásárhely Megyei Jogú Város egy nagy
összegű fontos projektet nyert meg, amely révén
sikerül korszerűsíteni a város buszmegállóit, úgy,
hogy ha egy megállóban tartózkodsz, akkor tudd
pontosan, mennyi idő múlva érkezik az autóbusz,
amire vársz, és milyen útvonalon közlekedik.
A buszmegállókat e-ticketing típusú elektronikus jegyrendszerrel, elektronikus utazási kártyát
kiállító eszközökkel látják el, és nem utolsósorban
a fogyatékkal élők számára is elérhetők lesznek.
A projekt során, amely jelenleg a versenytárgyalási fázisban van, az összes autóbuszt GPS-rend-
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harminc
évben.
Tudom,
hogyan
„nyílnak az ajtók”,
és azt is, hogyan
lehet felfejleszteni a
várost, de ezeket
csak egy erős párt
támogatásával lehet
megvalósítani.
Az a polgármester leszek, aki javasolni fogja a helyi
tanácsos kollégáknak, hogy a „politikai
egyenruhát”
hagyjuk a polgármesteri hivatal portásfülkéjében, és
civilben, civilekként vezessük a várost.
Mindig őszinte leszek Önökkel, és mindig minden
kérdésükre válaszolok.
Nem ígérek semmit, viszont két dologért kezeskedem: Marosvásárhely mindannyiunk otthona lesz, és
a projektjeim nem sci-fi-filmek forgatókönyveire emlékeztetnek majd, hanem megvalósíthatók lesznek.
Ritkán adok tízes osztályzatot, és csakis megérdemelten. Saját magamhoz vagyok a legszigorúbb, úgyhogy bízzanak bennem! Felelősségteljes ember
vagyok, három gyermek édesanyja, orvos és egyetemi professzor, fényes szakmai karrierrel. Nem beszélek és nem csinálok hülyeségeket.
És nem hazudok.
Csapatjátékos vagyok, aki mindenkivel megtalálja
a közös hangot, etnikumtól, párttól függetlenül, és
büszke is vagyok erre.
A pácienseimnek megígérem, hogy nem megyek
messzire, és csak egy időre hagyok fel az orvoslással.
Továbbra is az EMBEREK JÓLÉTE lesz számomra a prioritás.
Más prioritásaim nincsenek.
Boldogságot, egészséget mindenkinek! Hamarosan
személyesen is találkozunk az utcákon, a lakónegyedekben.
Theodora
(Fizetett hirdetés)

Azoknak a marosvásárhelyieknek a figyelmébe, akiknél nem megfelelő
a víznyomás

Az Ágacska utca 2., 4.,
6., 8. szám, illetve a Jeddi
út 61., 63., 65., 67. szám
térségéből a vízhozammal kapcsolatban jelzett
számos panaszt követően
a hétfői nap folyamán tárgyalásokat folytattam az
Aquaserv vállalat képviselőivel.
Az ellenőrzések során
kiderült, hogy a panaszok
jogosak, és bizonyos időközönként a háztartási fogyasztóknál nem megfelelő a víznyomás.
Következésképpen az Aquaserv vállalat legfennebb két héten belül megkezdi a hálózat
kiterjesztését a hidrofortól a CT6 kazánházig, annak érdekében, hogy a fent említett épületekben lakó polgároknak ne legyenek többé problémáik a vízellátással.

A városban marad a nehézgépjármű-forgalom.
Az RMDSZ + POL helyi tanácsosai halogatják a döntéshozatalt

szerrel szerelik fel, és egy irányító diszpécserközpontból fogják koordinálni.
Ugyanakkor a város három övezetében – a Dózsa György úton a vegyipari kombinátnál,
Jedden és az Unirii/Egyesülés negyedben, a Jegenyesor utcában – három végállomást alakítanak ki várakozásra és megfordulásra, a mai elvárásoknak megfelelően.
A projekt a fenntartható multimodális városi mobilitás és a CO2-kibocsátás csökkentésének előmozdításához vezet, a
közszállítás hatékonyságának növelése, a járatok gyakorisága és az utazási idő javítása, a hozzáférhetőség,
a személyautóval való közlekedésről
történő átváltás lehetősége által.
A Marosvásárhely Megyei Jogú
Város közszállításának korszerűsítése elnevezésű projekt – amely a
Regionális Operatív Program 2014–
2020 keretében nyert finanszírozást
– kivitelezője Marosvásárhely Megyei Jogú Város, összértéke
49.437.378,66
lej,
amelyből
48.328.942,34 lej vissza nem térítendő támogatás.

Miután több, a városvezetés számára fontos projektet akadályoztak: közlekedési gyorsfolyosók kialakítása a városon belül, beleértve az erdőn át vezető utat, amely a nagykórház
térségét kötötte volna össze Koronkával, a nehézgépjármű-forgalom kiterelése a városból
továbbra is megoldatlan marad.
Az RMDSZ és a POL helyi tanácsosai, az RMDSZ-es frakcióvezető javaslatára, egy
olyan projektre mondtak passzt (mellőzték), amely hozzájárulhatott volna, hogy csúcsidőben csökkenjen a forgalom a Dózsa György – Segesvári út vonalon.
A forgalmi dugók, valamint az említett útszakasz károsodásának elkerülése érdekében
az a javaslat született, hogy megtiltják a behajtást Marosvásárhelyre (Dózsa György út –
Segesvári út) a 7,5 tonnánál nagyobb tömegű járműveknek, amelyek áthaladnának a településen Maroshévíz/Beszterce és Szászrégen irányából Segesvár felé. Az elképzelés
szerint a térségbe csak azok a nehézgépjárművek hajthattak volna be, amelyek a Dózsa
György út – Béga utca – Bodoni utca – Nyíres utca – Segesvári út térségében levő ipari
övezet kereskedelmi egységeihez szállítanak árut.
A szakemberek által a tranzit teherforgalom számára talált és javasolt megoldások a
Dózsa György út – Maroskeresztúr – Nyárádtő – Ákosfalva – Segesvár útvonalra vonatkoznak, nem érintik a marosvásárhelyi
Segesvári utat.
Hosszas megbeszéléseket, egyeztetésre szánt szünetet, valamint a közterület-felügyelőség
igazgatójának
magyarázatait, érveit követően a helyi
tanácsosok a halasztás mellett döntöttek, arra hivatkozva, hogy a projekttel
kapcsolatban néhány részlet tisztázatlan.
ClaudiuMaior,PROROMANIA
(Fizetett hirdetés)
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Hamilton nyolcadszor nyert a Hungaroringen

A start előtt egy órával még esett az eső a Hungaroringen, ezért a teljes mezőny az átmeneti, félig vizes, félig száraz aszfaltra alkalmas gumikkal állt fel a rajtrácsra. Fotó: LAT

A Mercedes brit versenyzője, Lewis Hamilton
nyerte meg a 35. Forma–1-es Magyar Nagydíjat – zárt
kapuk mögött – vasárnap a Hungaroringen, ahol pályafutása során immár nyolcadik alkalommal diadalmaskodott.
A 35 éves pilótának ez az idei második, és karrierje
során a 86. futamgyőzelme, így már csak öt hiányzik
neki ahhoz, hogy beállítsa a hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 91 sikert számláló rekordját. Egy
másik Schumacher-csúcsot most beállított Hamilton
Mogyoródon, eddig ugyanis csak a legendás német
versenyzőnek sikerült egy pályán – a franciaországi
Magny-Cours-ban – nyolcszor is nyernie.
A Hungaroringen sorozatban harmadszor győztes
címvédő mögött Max Verstappen, a Red Bull holland
versenyzője ért célba másodikként, a finn Valtteri
Bottas (Mercedes) pedig harmadik lett.
A start előtt egy órával még esett az eső a Hungaroringen, ezért a teljes mezőny az átmeneti, félig
vizes, félig száraz aszfaltra alkalmas gumikkal állt fel
a rajtrácsra, ugyanakkor Verstappennek akadt egy kis

problémája, mert a kivezető körén megcsúszott, és a
gumifalba csapódott, ezért a szerelőknek a rajtrácson
kellett első szárnyat cserélni és felfüggesztést javítani
a Red Bullon. A csapat sikerrel járt, Verstappen
elstartolhatott.
A rajtnál Hamilton jól jött el, Bottas és mögötte
Sergio Pérez (Racing Point) viszont beragadt egy kicsit, miután a finn versenyautója bemozdult a piros
lámpák kialvása előtt. Hamilton megtartotta a vezető
helyet, mögé Lance Stroll (Racing Point) és Verstappen sorolt be a második és harmadik helyre. Bottas és
Pérez sok pozíciót veszített, ugyanakkor, mivel a pályán az ideális ív egyre szárazabbá vált, a harmadik
és az ötödik kör között a teljes mezőny a bokszban
járt, és száraz aszfaltra alkalmas abroncsokra váltott.
A 20. körben Hamilton csaknem 11 másodperces
előnnyel vezetett Verstappen előtt, a harmadik helyen
pedig Stroll száguldott, aztán Bottas következett a negyedik pozícióban.
A 35. körben elkezdődtek a második kerékcserék,
amelyek után Bottas átvette a harmadik helyet Strolltól, az élen pedig Hamilton maradt,
mögötte
Verstappen
száguldott másodikként. Az 50.
körhöz érve Hamilton győzelme
már nem volt veszélyben, Bottas
viszont még egyszer kiment a
bokszba, hogy friss gumikkal támadhassa a hajrában a második
helyért Verstappent. A finn az
utolsó előtti körben utolérte holland riválisát, de az előzésre már
nem maradt ideje, így meg kellett
elégednie a harmadik hellyel.
Hamiltonnak még arra is volt
lehetősége, hogy az utolsó körökre
teljesen új gumikat tegyenek fel az
autójára, ezzel a leggyorsabb kört
is meg tudta futni, és az ezért járó
plusz egy vb-pontot is megkapta.
Szurkolók figyelik a Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokság Magyar Nagydíjának futamát
A szezon két hét múlva NagyMogyoródon, a Hungaroring melletti dombról. A versenyt a koronavírus-járvány miatt zárt
Britanniában folytatódik.
kapuk mögött tartották. Fotó: MTI/Mónus Márton
Magnussent megbüntették
Megbüntették a Haas dán pilótáját: a versenyfelügyelők szerint Kevin Magnussen tiltott segítséget kapott
csapatától a felvezető körben, amikor a rajtrács helyett a bokszutcába tért vissza, hogy száraz körülményekre
alkalmas gumikat kapjon. Így a bokszból rajtolva – csapattársával, Romain Grosjeannal együtt – előnyhöz
jutott társaihoz képest, a mezőny fennmaradó része ugyanis az átmeneti, félig vizes, félig száraz aszfaltra
való gumikkal állt fel a rajthoz.
A 27 éves Magnussen így kilencedik helyett a tizedik lett, és kettő helyett csak egy vb-ponthoz jutott. A
15.-ként célba ért Grosjean ugyanakkor megúszta a büntetést.

Eredményjelző
Forma–1-es Magyar Nagydíj, Hungaroring (70 kör, 306,63 km):
* pontszerzők: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:36:12.473 óra, 2. Max Verstappen (holland, Red
Bull) 8.702 másodperc hátrány, 3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 9.452 mp h., 4. Lance Stroll (kanadai,
Racing Point) 57.579 mp h., 5. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 1:18.316 mp h., 6. Sebastian Vettel
(német, Ferrari) 1 kör h., 7. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 1 kör h., 8. Daniel Ricciardo (ausztrál,
Renault) 1 kör h., 9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 1 kör h., 10. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 kör
h.
* leggyorsabb kör: Hamilton, 1:16.627 perc, 70. kör
A vb-pontversenyek állása
* versenyzők: 1. Hamilton 63 pont, 2. Bottas 58, 3. Verstappen 33, 4. Norris 26, 5. Albon 22, 6. Pérez
22, 7. Leclerc 18, 8. Stroll 18, 9. Sainz 14, 10. Vettel 9, 11. Ricciardo 8, 12. Gasly 6, 13. Ocon 4, 14. Giovinazzi 2, 15. Kvjat 1, 16. Magnussen 1, 17. Räikkönen 0, 18. Latifi 0, 19. Grosjean 0, 20. Russell 0
* csapatok: 1. Mercedes 121 pont, 2. Red Bull 55, 3. McLaren 40, 4. Racing Point 40, 5. Ferrari 27, 6.
Renault 12, 7. Alpha Tauri 7, 8. Alfa Romeo 2, 9. Haas 1, 10. Williams 0

Egyes sportágakban
újraindítanák a versenyeket

Bálint Zsombor
Újabb sportági szövetségek képviselőivel találkozott a sportminiszter.
Miután
korábban
a
csapatjátékokat és a kontaktsportokat irányító szervek vezetőivel
egyeztetett, Ionuț Stroe tárcavezető
ezúttal egyéb olimpiai sportágak
szövetségeinek képviselőit hívta
megbeszélésre. Részt vettek az asztalitenisz, a vívás, az atlétika, a cselgáncs, a ritmikus torna, a torna, a
birkózás, a kajak-kenu, a súlyemelés, az ökölvívás, a sportlövészet, a
bob és szánkó, az úszás és az evezés
szövetségek vezetői.
Szóba került a versenyek megszervezésének a lehetősége, különösen azoknak a sportágaknak az
esetében, amelyeket zárt térben rendeznek, és amelyeket bizonyos intézkedések mellett viszonylag
biztonságosan meg lehet tenni. A
sportminiszter ezek között említette

az asztaliteniszt, a vívást, a sakkot,
a sportlövészetet vagy a súlyemelést, „amelyekben nem okoz gondot
a fizikai távolságtartás, és a megfertőződés esélye minimális” –
mondta.
Szóba került az anyagi támogatás
kérdése, tekintve, hogy a járvány
olyan kihívások elé állította a
sportot, amelyekre senki sem számított. A minisztérium szerint rugalmasan próbálják kezelni az
egyes szövetségek igényeit.
Továbbra is szkeptikusnak mutatkozott viszont a tárcavezető a
csapatjátékok mérkőzéseinek újrakezdése kapcsán, mert ezek igen
közeli test-test elleni küzdelmet feltételeznek, általában zárt térben, és
mindaddig, amíg a járvány terjedését nem sikerül megfékezni, a sportolók
megfertőződésének
lehetősége túlságosan magas ahhoz,
hogy ezt a kockázatot vállalni lehessen.

A Kolozsvári CFR-nél többen megfertőződtek, kétséges a folytatás

A bajnoki címvédő Kolozsvári CFR labdarúgócsapatának több játékosa
megfertőződött koronavírussal, ezért kétségessé vált, hogy be tudja fejezni
a bajnokságot az egyre több elhalasztott mérkőzés miatt.
Szombaton Adrian Păun középpályás szervezetében mutatták ki a koronavírust, ezért elhalasztották a FCSB elleni, vasárnap esti rangadót. Hétfőn pedig a sajtó arról adott hírt, hogy a kolozsvári klubnál Costin Curelea
másodedző, Cristian Moldovan kapusedző, Cristian Dragotă erőnléti edző,
valamint Grzegorz Sandomierski kapus is megfertőződött. Damjan Djokovic középpályás pedig szintén érintett lehet, ám tesztje egyelőre nem
igazolta egyértelműen, hogy elkapta a vírust.
Nem a CFR az egyetlen csapat, amely egészségi gondokkal küszködik
a járvány miatt, ugyanis a Bukaresti Dinamo tíz játékosa ugyancsak koronavírusos lett. A fővárosi alakulatnak hasonló ok miatt már korábban is
több mérkőzését elhalasztották.
Az éllovas Craiova a bajnokság befagyasztását kérte, amit ellenez a
CFR, utóbbi szerint csak a pályán szabad eldőlnie a bajnokságnak. A két
együttes az utolsó fordulóban egymás ellen játszik.
A bajnokságot szervező Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) szerint augusztus 3-áig kell befejezni a pontvadászatot, de remélik, hogy az Európai
Labdarúgó-szövetség (UEFA) Románia esetében kivételt tesz, és meghosszabbítja ezt a határidőt, a kialakult helyzetre való tekintettel.

A bajnoki címvédőnél nagy az aggodalom: a zöldasztal mellett dönthetnek az aranyéremről?
Fotó: DigiSport

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, rájátszás:
* felsőház, 8. forduló: Medgyesi Gaz Metan – Gyurgyevói Astra 0-4,
FC Botoșani – CSU Craiova 0-2;
* alsóház, 10. forduló: Academica Clinceni – FC Voluntari 2-1, Nagyszebeni Hermannstadt – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-2.
1. Craiova
2. CFR
3. Astra
4. Botoșani
5. FCSB
6. Medgyes

1. Viitorul
2. Clinceni
3. Voluntari
4. Sepsi OSK
5. Nagyszeben
6. Jászvásár
7. Dinamo
8. Târgoviște

8
7
8
8
7
8

9
10
10
10
9
9
7
8

A bajnokság állása
Felsőház
7
0
1
4
2
1
3
3
2
1
3
4
1
3
3
0
3
5
Alsóház
5
3
1
6
0
4
5
3
2
2
5
3
4
3
2
3
2
4
1
1
5
1
1
6

16-11
11-6
12-8
6-10
12-12
4-14

19-9
10-15
12-6
15-15
12-12
11-10
5-9
3-11

44
40
33
29
28
25

38
29
28
28
28
22
21
17

Elhunyt Dan Petrescu
Meghalt a korábbi futballbíró Dan Petrescu, tudatta az LPF. Az Országos Játékvezetői Testületet 1994 és 2001 között irányító szakember
76 évesen hunyt el.
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Ima a digitális világban

Online istentisztelet

A veszélyhelyzet kihirdetésével együtt bezárták a templomokat is. A papok azonban nem hagyták magukra ez idő alatt
sem a híveket. Online közvetítették az istentiszteleteket és a
miséket. Annak ellenére, hogy sok ember megnézte ezeket a
rendhagyó szertartásokat, nem mindenkihez jutottak el ezek
a felvételek. Az idősebb híveknek, főleg vidéken, nincs internethozzáférésük, ezért nem tudtak részesei lenni az eseményeknek. De nemcsak a híveknek, hanem a lelkipásztoroknak
is nehéz volt ez a periódus, hiszen nem megszokott dolog üres
templomban prédikálni.

Nagy-Bodó Szilárd

Az online istentiszteletekről
Nagy Ferenc jódtelepi református
lelkipásztort kérdeztük.
– Hogyan zajlott az online istentisztelet itt, a Jód-völgyében?
– Nehezen indult, már csak abból
kifolyólag is, hogy az internetszolgáltatónk olyan volt, amilyen volt.
A legelső prédikáció feltöltése egy
egész éjszakát vett igénybe, ami a
mai világban nagyon hosszú idő.
Ezután váltottunk szolgáltatót, és
innentől kezdve már csak egypár
perc szükséges a feltöltéshez. A
kezdet kezdetekor azzal próbálkoztam, hogy feltöltöttem az írott prédikációt a Facebookra. Erre pedig
megkaptam a visszajelzéseket, és
ezek alapján arra gondoltam, hogy
szükséges lenne az online istentisztelet is. Ezeket előzőleg felvettem a
templomban, és nem élőben közvetítettük, hanem feltöltöttük a videót

abban az időpontban, amikor az istentiszteletek szoktak lenni. Sajnos
a gyülekezet elég idős, és az igehirdetés kevés olyan gyülekezeti taghoz jutott el, akiknek nagy igényük
lett volna rá. Azt is megpróbáltuk,
hogy a felvett prédikációkat továbbjuttassuk, de az is elég nehezen működött, hiszen az idősebbeknél
nincs sem CD-lejátszó, sem számítógép. De amint lehetett, beindítottuk a hagyományos igehirdetéseket
a nyitott teraszunkon, természetesen betartva az előírásokat.
– Nem lehetett élőben közvetíteni
az igehirdetéseket?
– Lehetett volna, csak nagyon
nehéz lett volna megtalálni azt a helyet, ahonnan mindenféle zavaró tényezőt kizárva tudtam volna
közvetíteni. Az iroda előtt, főleg vasárnap, egyik autó megy, a másik
jön. A templomban ugyanaz a helyzet, hiszen sokszor, ha az ajtó nyitva
van, áthallatszik a szomszédból a

kutyaugatás és a kakaskukorékolás.
A legjobb megoldás az volt, hogy a
felvett istentiszteletet töltöttem fel.
Sok esetben, hogy kizárjam a zavaró hangokat, éjszaka vettem fel,
hiszen ilyenkor csend van, és javítani is tudtam, hogyha hibáztam.
– Hányan nézték meg ezeket a videókat?
– Megleptek a számok, még az
Egyesült Államokban élő ismerősök közül is volt, aki lájkolta, vagy
éppen hozzászólást írt. Sok esetben
a videó nézettsége meghaladta az
ezret, de ez nem az első nap történt.
Viszont meg vagyok győződve
arról, hogy sokan nem hallgatják
végig, hiszen ahogy feltettem, néhány másodperc elteltével érkeztek
a visszajelzések, holott egy 20 perces igehirdetést néhány másodperc
alatt nem lehet végighallgatni vagy
végigolvasni. Azonban már bennünk van, hogy ha valamelyik ismerősünk feltölt valamit, akkor
csak rutinból lájkoljuk vagy megosztjuk. Tehát azok a számok, amelyek ott vannak egy-egy igehirdetés
alatt, nem valós számok. Arra számítottam, hogy a karantén után fel
fog lendülni az istentiszteletek látogatottsága, mert a zártság miatt lelki
éhség alakul ki az emberekben. De
csalódtam, mert egyáltalán nem
nőtt meg a látogatók száma, sőt ha
a gyerekeket nézem, ők majdnem

Magyar nyelvű informatikai képzés
a MOGYTTE-n

A marosvásárhelyi George Emil
Palade Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológiai
Egyetem 2020-ban, először az
egyetem története során, magyar nyelvű informatikai képzést indít.

Szeretettel várjuk azokat a leendő
hallgatókat, akik a neves egyetem magyar nyelvű informatikaképzésében
részt vennének.
Az egyetem számos honlapja tartalmaz hasznos információt az érdeklődők számára:
https://www.umfst.ro/admitere/admitere-2020.html
https://adminfo.umfst.ro/fiti-oe/
https://adminfo.umfst.ro/
https://adminfo.umfst.ro/hu/
Miért fontos az informatikai képzés?
Világviszonylatban megfigyelhető,
hogy az IT-szektor szinte korlátlan
mennyiségű munkaerőt képes felszívni, minőségi munkakörülményeket és javadalmazást biztosítva a
szakmában elhelyezkedőknek. A krónikus szakemberhiány nemcsak a gazdasági fellendülés ciklusai alatt
tapasztalható, hanem a krízishelyzetekben is. Így volt a 2008-as gazdasági
válság idején, és így van ez most is,
2020-ban, amikor a koronavírus-járvány következtében szinte egyik napról a másikra teljes gazdasági ágazatok
lehetetlenültek el. A járvány következtében még nagyobb szakemberhiány
lépett fel, mivel nélkülözhetetlenné
vált az online munkakörnyezetek, a digitalizált és robotizált rendszerek kiépítése, használata, karbantartása és
fejlesztése, amelyek mind-mind informatikus szakemberek millióit igénylik.
Kinek ajánlott az informatikai képzés?
Azoknak a tehetséges, informatika
mellett elkötelezett hallgatóknak, akik
az informatika területén terveznek karriert építeni, és akiket vonz a külföldi
tanulás és tapasztalatszerzés lehetősége.
A szakterületen való érvényesülést
elősegíti:
* a jó általános tanulási készség,

valamint a gyors reagálási és döntési
képesség;
* a logikai, algoritmikus és strukturált gondolkodásmód elsajátításának
képessége;
* a kiemelkedő numerikus készség;
* az átlagosnál jobb verbális képesség és funkcionális készség.
Milyen készségeket sajátíthat el a
tanulmányai során?
A képzés alapvető célja, hogy a
végzettséggel rendelkezők az informatika korszerű eszközeinek és módszereinek
alkalmazására
váljanak
képessé. Ez magába foglalja:
* magas szintű programozási nyelvek elsajátítását;
* számítógépes alkalmazások fejlesztését és karbantartását;
* számítógépes eszközök használatát interdiszciplináris kontextusban;
* a mesterséges intelligencia fogalmainak és technikáinak használatát
valós problémák megoldására;
* adatbázisalapú rendszerek tervezését és kezelését;
* számítógép-hálózatok tervezését
és kezelését;
* a számítástechnika és a formális
modellek elméleti alapjainak felhasználását.
Hány tandíjmentes, illetve tandíjas
hely van?
Az egyetem 20 tandíjmentes és 10
tandíjas helyet biztosít.
Milyen továbbképzési lehetőségeket
kínál az egyetem?
Az informatika teljes tanulmányi
programja (BSC, MSC, PhD) a Mérnöki és Információtechnológiai Karon
valósul meg. A hároméves alapképzés
(BSC) egy diplomavizsgával fejeződik be, amely után a hallgatók megszerzik az informatikusi oklevelet. Az
informatikusképzés mesteri programokon keresztül folytatható (MSC). A
magiszteri diploma megszerzésével
lehetővé válik az informatikadoktori
képzésben való részvétel (PhD),
amelynek abszolválása által a hallgató
megszerzi a doktorátusi oklevelet.
Lehetséges-e az IT területén dolgozó cégeknél folytatott szakmai gyakorlat?
Természetesen lehetséges, mivel az

Nagy Ferenc jódtelepi református lelkipásztor

teljes egészében elmaradtak. Ameddig volt iskola, a vallásórás diákokkal rendesen foglalkoztunk, és a
gyerekek jöttek. Azonban ahogy az
iskolákat bezárták, ők úgy értelmezték, hogy minden le van tiltva,
egyedül a biciklizés és a játszás
nincs. Még sokan a tanulást sem
tartották olyan fontosnak, mint
máskor.
– Milyen hangulata van az online
istentiszteletnek?
– Amikor a legelső felvételt elkészítettük, nagyon küszködtem a
könnyeimmel és a hangommal. Rajtam kívül ketten voltak a templomban: a kántor és a harangozó, és
amikor elkezdtem az istentiszteletet, és végignéztem az üres templomon, nagy szomorúság töltött el.
Idővel már jobban viseltem ezt a

egyetem a város több mint 20 IT-cégével kötött együttműködési szerződést,
amelyek értelmében a hallgatók, a
város legjobb informatikai vállalataival való együttműködés nyomán, számos szakmai gyakorlaton (internship)
vesznek részt.
Milyen szakmai, gyakorlati lehetőségeket biztosít az egyetem?
Az egyetem jól felszerelt kutatólaboratóriumokkal rendelkezik, ahol
számos professzionális tapasztalattal
rendelkező fiatal, dinamikus tanár és
szakember képezi ki a hallgatókat.
Lehetséges-e az ERASMUS programban való részvétel?
Természetesen minden informatikushallgató számára adott a lehetőség,
hogy részt vegyen az ERASMUS
programokban. Minden hallgató megpályázhat egy ERASMUS+ ösztöndíjat, hogy tudását egy külföldi rangos
egyetemen mélyítse el.
Milyen szakmát választhatnak az államvizsga megvédése után?
Még napjainkban is gyakran előfordul, hogy az IT-szakmán kívüliek véleménye szerint egy informatikus csak
rendszergazda vagy programozó lehet.
Fontos hangsúlyozni, hogy a krónikus
szakemberhiány csökkentése kulcsfontosságú nemzetgazdasági érdek,
ezért fontos, hogy a leendő hallgatók
is tisztában legyenek az informatikai
állások és karrierlehetőségek sokrétűségével.
A legfontosabb informatikusszakmák a következők:
* programtervező informatikus
* szoftverfejlesztő
* szoftvertesztelő
* szoftvermérnök
* front-end fejlesztő
* full-stack szoftverfejlesztő
* mobilszoftver-fejlesztő
* adatszakértő
* technikai projektmenedzser
* IT-projektmenedzser
* tesztautomatizáló mérnök
* beágyazott rendszerfejlesztő
* rendszergazda
* középiskolai informatikatanár
* kutató
Prof.dr.habil.
SzilágyiSándorMiklós
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Fotó: Nagy-Bodó Tibor

helyzetet, de a hangulat nem
ugyanaz, mint amikor van gyülekezet és amikor együtt imádkozunk és
éneklünk. Összességében nem volt
egyáltalán sikerélmény, a kedvelések és a megosztások pedig nem
erősítettek, hiszen tudtam, hogy
nem mindegyik valós.
– Milyenek most az istentiszteletek?
– Részben visszavezettük a hagyományos istentiszteleteket, de a
gyülekezet maszkban kell legyen,
azonkívül egymás között kell tartani a távolságot, és úgy érzem,
hogy még sokan félnek és tartózkodnak a közösségektől, hisz a betegek száma ismét növekszik. Ezzel
szemben vannak, akik egyáltalán
nem veszik figyelembe azt, hogy
járvány van.

585 millió eurós támogatás

A szomszédos országokban
rekedt szír menekülteknek

Az Európai Parlament
pénteken jóváhagyta a
szírai válság miatt Törökországban, Jordániában
és Libanonban rekedt menekültek és befogadóik
támogatásának folytatását. A támogatás értéke
585 millió euró.

hálóra és az oktatási célú feltételes készpénzátutalási projektre 485 millió eurót
különített el a Bizottság.
A szír és Szíriából érkezett
palesztin menekültek és az
őket Jordániában, Libanonban
befogadó közösségek számára
100 millió euró támogatást biztosít az unió. Az összeget az
oktatáshoz való hozzáférésre,
megélhetési
támogatásra,
egészségügyi szolgáltatásokra,
a közegészségügy és a víz biztosítására, hulladékkezelésre és
szociális támogatásra lehet fordítani. (mózes)

A Monika Hohlmeier német
néppárti képviselő által jegyzett és a költségvetés-módosítási tervezet jóváhagyását
javasló jelentést 557 szavazattal, 72 ellenszavazat és 59 tartózkodás mellett fogadta el a
Parlament.
Az Unió két fő törökországi
(Forrás: az EP Magyarorhumanitárius programjára, a
szükséghelyzeti szociális védő- szági Kapcsolattartó Irodája)

Raed Arafat bűnvádi
panaszt tett két halálos
fenyegetés miatt

Bűnvádi panaszt nyújtott
be múlt héten Raed Arafat belügyi államtitkár a
Szervezett Bűnözés és
Terrorizmus
Elleni
Ügyészséghez (DIICOT)
azon személyek ellen,
akik halálosan megfenyegették a közösségi oldalakon.

„Két halálos fenyegetésről
van szó, amely a közösségi
hálón megjelent, és olyan emberek töltötték fel, akik tényleg
képesek rosszat tenni. Emiatt
benyújtottam a panaszt, és
innen már a hatóságok dolga
cselekedni. Az egyik egy közzétett filmecske, a másik pedig
az a bejegyzés, amit mindenki
ismer” – nyilatkozta Arafat a
DIICOT székhelyéről távoztában.
Hangsúlyozta, hogy nem is-

meri az őt megfenyegető személyeket.
„Voltak még ilyenek, de
ezek most tényleg komolynak
tűntek, jelentenem kellett, mert
ilyesmit nem lehet megengedni. Remélem, hogy minden
jó lesz” – mondta Raed Arafat.
A rendőrség hivatalból eljárást indított, miután Raed Arafatot halálosan megfenyegette
a Facebookon egy gyulafehérvári férfi, aki azt állítja, hogy a
COVID–19-pandémia nem létezik, és az egész csak konspiráció.
„Raed Arafat úr, én leszek
az, aki magát eltemeti egy
disznóval együtt egy kősírba!
Felszólítalak, hogy hagyd el
ezt a területet még a találkozásunk előtt!” – írta a férfi a
Facebookon. (Agerpres)
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Dolgoznak
a Poklos-patak mederrendezésén

Amint korábban említettük, a
Maros vízügyi igazgatóság alkalmazottai június elején nekifogtak Marosvásárhelyen a
Poklos-patak medre kitakarításának. Két szakaszban dolgoznak, Jeddtől az Arató utcai
hídig, majd tovább a Budai
Nagy Antal negyedi, egykori
Hangya-épület melletti hídig.

A főjavítás során kicserélik az
1918. December 1. út és a Hangyaépület között mintegy 1000 méteren
az 1975-ben lerakott kockaköveket,
a fenti szakaszhoz hasonlóan a
meder alját és a két oldalát lebetonozzák. A munkálatok a szeszélyes
időjárás miatt a tervezettnél hoszszabb ideig tartanak – tudtuk meg a
Maros Vízügyi Hatóság által nem-

rég szerkesztőségünkbe eljuttatott
közleményből.
Kitakarították a medret és mintegy 2000 homokzsákkal a patakot
szűkebb mederbe terelték, hogy elkezdjék a parterősítést, a betonlapok cseréjét. A továbbiakban előre
gyártott betonelemekből ideiglenes
csatornát készítenek, amivel a Poklosba ömlő patakok hozamát is szabályozni tudják. A gépekkel és
emberi erővel végzett takarítás mintegy négymillió lejbe kerül.
A kivitelezés jelenlegi helyzete
szerint az év végéig fejezik be a
mederrendezést. Az összeget a vízügyi hatóság saját költségvetéséből
állja. A napokban a helyszínen járt
Ervin Molnar, a Román Vizek ÖV.
vezérigazgatója is. (v.gy.)

Hirdetőink figyelmébe!

BBTE-s kutatók növelnék a hazai szennyvíztisztító telepek energiahatékonyságát*

A BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Karának három kutatója, Simon-Várhelyi Melinda,
Vasile
Mircea
Cristea
és
Alexandra Veronica Luca azt
vizsgálta, hogy milyen módszerrel tehetők energiatakarékosabbá
a
hazai
szennyvíztisztító telepek. A
kutatás eredményei a környezeti menedzsment terén
az élvonalba tartozó Journal
of Environmental Management folyóirat hasábjain jelentek meg.

Az utóbbi évtizedben a környezeti erőforrások és az energia felelősségteljesebb felhasználásával
kapcsolatos kérdésfölvetések a tudományos kutatások területén is
nagy hangsúlyt kaptak. Az ivóvízkészletek megcsappanása, a vízbiztonság romlása egyike a világ
legsúlyosabb problémáinak, olyan
kihívások mellett, mint a globális
felmelegedés, az élelembiztonság,
a környezetszennyezés, a terrorizmus, a túlnépesedés vagy a szegénység. A szennyvíztisztító
telepek kulcsszerepet játszanak a
lakossági, illetve ipari szennyvíz
minőségének helyreállításában. El-

sődleges feladatuk eltávolítani a
szennyvizekből a szenet, nitrogént,
illetve foszfort. A szennyvíztisztítási folyamat során két végtermék
jön létre, a folyékony szennyvíz
(kezelt effluens) és a szilárd hulladék (kezelt iszap), ezek már kockázat nélkül visszajuttathatók a
környezetbe. Európában a megtisztított vizet leginkább a folyókba
vagy a tengerekbe vezetik vissza, a
kezelt iszapot pedig égetéssel ártalmatlanítják, vagy újrahasznosítják
a mezőgazdaságban.
Ugyanakkor a szennyvíztisztítás
meglehetősen nagy villamosenergia-igényű folyamat. A BBTE kutatói egy olyan modellt dolgoztak
ki, amely jelentősebb infrastrukturális átalakítás nélkül tenné energiahatékonyabbá és értelemszerűen
környezetkímélőbbé a romániai városi szennyvíztisztító telepeket.
Ezeknek a működését jelenleg a
szennyvízkibocsátás ritmusa szabályozza. A reggeli, valamint a kora
esti órákban használjuk el a legtöbb
vizet, délután és éjszaka visszafogottabb a fogyasztásunk. Ez azért
jelent problémát, mert a villamos
energia díjszabása pont az éjszakai
órákban alacsonyabb. A tanulmány

azzal a javaslattal él, hogy a
szennyvíztisztítás nagyobb villamosenergia-igényű folyamatait az
éjszakai órákra kellene időzíteni.
Ennek egyetlen feltétele, hogy a
nappali órákban felgyülemlő
szennyvizet egy megfelelő kapacitású medencében lehessen tárolni
éjfélig. A kutatócsapat egy létező,
hazai, A2O (anaerob, anoxikus,
oxikus) típusú szennyvíztisztító
rendszer adottságait figyelembe
véve végzett el különböző időzítési
sémákat tesztelő szimulációkat. A
legoptimálisabb esetben, amikor
délután 2-kor kezdték el a szennyvíz tárolását, és éjfélkor láttak neki
a feldolgozásának, 47%-kal csökkentek a feldolgozás energiaköltségei, és 25%-kal javult a kibocsátott
víz minősége. Ez az időzítési séma
bármely olyan hazai szennyvíztisztító telepen bevezethető, ahol a medence kapacitása megbírja a
délután 2 és éjfél közötti időszakban felgyűlő szennyvízmennyiséget. A szennyvíztisztító állomások
energiahatékonyságának növelése
jelentős elmozdulás lenne a fenntartható vízgazdálkodás irányába,
ugyanakkor a vízárak csökkentését
is lehetővé tenné.

* Melinda Simon-Vasarhelyi, Vasile Mircea Cristea, Alexandra Veronica Luca (2020): Reducing energy costs of the
wastewater treatment plant by improved scheduling of the periodic influent load. Journal of Environmental Management
262 (2020) 110294. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110294

Akoronavírus-fertőzésveszélymiatt
kialakultrendkívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjuk
hirdetőinkfigyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnak
aszerkesztőségben
ésanepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

Épülő szennyvíztisztító telep.

Részvényesközgyűlés

AmarosvásárhelyiGedeonRichterRomaniaRt.igazgatótanácsa
a2020.július16-i2-esszámúhatározataalapján

összehívja a részvényesek soros közgyűlését

2020.augusztus25-én9órára,avállalatMarosvásárhely,
CuzaVodăutca99–105.számalattiszékhelyére.
Abban az esetben, ha a közgyűlés nem lesz határozatképes az adott
időpontban, 2020. augusztus 26-án reggel 9 órára újra összehívjuk,
ugyanazon helyszínre és ugyanazzal a napirenddel.
Napirenden:
1.A2019-espénzügyiévijelentésekelfogadása
A közgyűlésen azon részvényesek vagy felhatalmazással megbízott
képviselőik vehetnek részt, akik 2020. augusztus 3-án szerepelnek a
részvényesek jegyzékében.
A felhatalmazás-nyomtatványok a vállalat székhelyén, a részvényesi
irodában vehetők át 2020. július 24-étől naponta 8–12 óra között.
A felhatalmazást 2020. augusztus 21-én 12 óráig kell benyújtani a
vállalat székhelyén.
A terembe a személyazonossági igazolvánnyal lehet belépni.
A napirendről a részvényesi irodában adnak tájékoztatást július 24étől munkanapokon 8–12 óra között.
Bővebb tájékoztatás a 0265/201-238-as telefonszámon.
Kapcsolattartó: Şanta Valentina jogász.
MajnárMihály,
azigazgatótanácselnöke

A kép illusztráció. Forrás: https://www.kuzugrup.com/en/proje/western-tehran-wastewater-treatment-plant/
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TÁRSKERESÉS

75
ÉV
FELETTI
férfi
vagyok,
egészséges, káros szenvedélyektől
mentes, nem dohányzó, falun élek, szép
nyugdíjjal
rendelkezem.
Szeretnék
megismerkedni egy kedves, 65-75 év
közötti hölggyel, aki városi lakos. Levelet
várok a Népújság szerkesztőségébe, a
72-es szobába, a „Szebb az élet
kettesben” jeligére. (8136)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK üzlet elad jutányos áron új
ágybetéteket
bármilyen
méretben.
Garantált minőség. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. 1989. December 22.
út 113/A sz. (22128)
ELADÓ terület Jedden (Livezeni).
Tel. 0741-576-235. (8057-I)
ELADÓ egy kétajtós ruhásszekrény.
Tel. 0365/430-493. (8144-I)

LAKÁS

ELADÓ a Deményháza 154. szám
alatti, nyaralónak megfelelő parasztház. Tel. 0748-602-878. (8116-I)
ELADÓ
ház
(2006)
60
ár
felparcellázható
telekkel
Marosszentgyörgyön, főúton, közel a
Selgroshoz; 53 ár telek Nyárádremete
(Eremitu) területén, 4 km-re a szovátai
polgármesteri hivataltól, aszfaltos főút
mellett, 165 méteres nyitással. 6.000
euró. Tel. 0744-438-594. (22128)
KIADÓ lakást keresek hosszú távra.
Tel. 0756-564-172. (8139-I)
KERESEK külön udvaros kisebb

családi házat a központhoz közeli zónában. Tel. 0771-293-747. (8142-I)

KIADÓ egy és fél szobás tömbházlakás a Kárpátok sétányon hosszú
távra. Tel. 0743-219-342, 8-20 óra
között. (8143-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
lemezzel és cseréppel, csatorna- és
bármilyen javítást, szigetelést, ácsmunkát, cserépforgatást. Tel. 0740635-030. (8105-I)
AUTOMATA mosógépeket és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825502. (8102-I)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, cserépforgatást,
külső és belső munkálatokat, javítást,
kerítés- és kapukészítést, bontást is.
Tel. 0747-634-747. (8027-I)
FŰNYÍRÁST, permetezést, metszést
vállalunk.
Tel.
0770-621-920.
(8027-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22103-I)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8090-I)
TERMOPÁN ABLAKOK és ajtók javítása, szúnyogháló készítése. Tel.
0771-383-725. (8080-I)
ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen
cseréppel, cserépforgatást, kültéri és
beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737660. (7953)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)
KERESEK komoly, kötelezettségek
nélküli nőt egy idős asszony gondozására, nem ágyhoz kötött. Tel. 0740861-159. (8135-I)
VÁLLALOK bármilyen építkezési
munkát A-tól Z-ig. Tel. 0741-352-972.
(8134-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Szemünkben könnyel, szívünkben
örök
bánattal
emlékezünk a drága jó
édesanyára, anyósra, nagymamára,
dédmamára,
test-vérre és jó rokonra, az
ákosfalvi
özv.
GÁLL
SÁMUELNÉRE szül. Szövérfi
Vilma
halálának
első
évfordulóján. Fájó emlékét
egy életen át őrzi szerető
családja. Nyugodj békében,
drága lélek! (mp.)

Megállt a szív, mely élni
vágyott,
pihen a kéz, mely dolgozni
imádott.
Csoda volt, hogy voltál
nekünk,
és minket szerettél, nem haltál
meg,
csak álmodni mentél.
Fájó szívvel emlékezünk július
21-én, ezen a napon búcsú
nélkül
távozott
szerettei
köréből KERTÉSZ ZSUZSA
szül.
Szakács.
Emléked
életünk végéig megmarad
szívünkben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja. (8137-I)

ELHALÁLOZÁS
„Az öreg kutya néha majd
nyafog,
de a szobában csend lesz,
csupa rend lesz;
hanem valaki hiányozni fog
a multból ahhoz a magányos
csendhez.”
József Attila: Majd ha megöregszel
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szerető testvér, nagynéni, sógornő, szomszéd,
özv. IMREH MAGDOLNA
szül. Fábián
a bőrgyár volt mesternője
életének 80. évében 2020. július
19-én csendesen megpihent.
Földi maradványait 2020. július
21-én 15 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi
református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

HENIMEDCENTER– INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64879-I)

AVETAKFT. varrógépek javítására szakosodott MŰSZERÉSZT alkalmaz. Vonzó fizetést ajánlunk. Tel.
0788-481-753. (64888-I)
ÉPÍTKEZÉSIMUNKÁTVÁLLALUNK.Tel. 0770-621-920. (8027-I)

ÖNKISZOLGÁLÓÉLELMISZERÜZLETBEMarosvásárhelyen ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk.
Tel. 0722-404-679. (22142-I)
KFT.SEGÉDMUNKÁST alkalmaz asztalosműhelybe. Tel. 0721-458-860. (64889-I)

KFT.RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (64890-I)

APCHOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. (64887-I)

ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT fémszerkezeti munkákhoz (nyugdíjasokat is).
Tel. 0744-966-747. (64895-I)

11

Az Élet és Halál Urának akaratában való megnyugvást keresve
tudatjuk az ismerősökkel, barátokkal, rokonokkal, hogy életének
88. évében
MAROSI ILDIKÓ
2020. július 19-én elhunyt.
Tartalmas alkotói pályáján író, szerkesztő és irodalomtörténészként vált ismertté.
1932. február 1-jén született Marosvásárhelyen, itt élte le életét.
Egészsége 2006 óta megroppant, de munkakedve és életereje
töretlen maradt.
MAROSI ILDIKÓT, végakaratának megfelelően, korábban elhunyt
férjével, Marosi Barnával együtt kísérjük utolsó útjára, és
helyezzük el hamvaikat a marosvásárhelyi református temetőben,
aminek időpontjáról a későbbiekben értesítjük a fájdalmunkban
osztozó barátainkat.
Gyászolják: fia, Péter és leánya, Krisztina, menye, Imola, unokái:
Dávid, Regina, Kristóf, húga, Farkas Zsuzsa és családja,
valamint a családtagok. (8126-I)
Megrendült és fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, testvér, rokon, jó
barát, csapattárs, edző, tanár és
jó szomszéd,
PETELEY MÁRIA-MAGDOLNA
(Szöszi)
szül. Szöllősi
folyó hó 18-án reggel, hosszú és
méltóan viselt megpróbáltatás
után, 69. életévében megpihent.
Utolsó földi útjára július 21-én 14
órakor kísérjük a marosvásárhelyi református temetőből. Áldott
emlékét örökké őrizzük.
A gyászoló család. (sz.-I)
Megrendülten, fájó szívvel tudatom, hogy drága, szeretett testvérem,
PETELEY MÁRIA-MAGDOLNA
(Szöszi)
szül. Szöllősi
életének 69. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése
július 21-én, kedden 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Búcsúzik tőle testvére,
id. Szöllősi László és családja.
(8147-I)
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagyapa, rokon és
jó szomszéd, a nagyfülpösi születésű
UNGVÁRI BÉLA
szíve 2020. július 20-án, 81 éves
korában megszűnt dobogni.
Utolsó útjára 2020. július 22-én
15 órától kísérjük a remeteszegi
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle
a gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
„Csak Istenben nyugodjál meg,
lelkem,
mert
ő
az
én
reménységem. Csak ő az én
oltalmam, ezért nem rendülök
meg!”
(62. zsolt. 6-7)
„Ha lelkünkben lehull egy
csillag,
nyomában égő seb fakad…”
(Wass Albert)
Megrendülve értesültünk arról,
hogy
PETELEY
MARIKA
(Szöszi) elköltözött az élők
sorából.
Mély együttérzésünk, őszinte
részvétünk a gyászoló családnak, nagy fájdalmukban
osztozunk. Köszönjük, hogy
ismerhettük és a közelében
élhettünk. Áldott, szép emlékét
megőrizzük. Imádságos lélekkel: az Alfa bibliaórás csoport.
(8132-I)

Búcsúzunk szeretett szomszédunktól, PETELEY MÁRIAMAGDOLNÁTÓL.
Nyugodjon
békében!
Részvétünk
a
gyászoló családnak. A Bata
család. (8121-I)
Fájó szívvel búcsúzunk volt
kolléganőnktől,
PETELEY
SZÖLLŐSI MÁRIÁTÓL (Szöszi).
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. Egyetemi
kollégái. (8119-I)
Szeretett FELESÉGE elhunyta
alkalmából őszinte részvétünk
Peteley Attila sporttanárnak. A
Gagyi család. (8125-I)
Együttérzünk a gyász nehéz
perceiben Peteley Attilával
szeretett FELESÉGE elvesztése
miatt érzett fájdalmában. A
Marosvásárhelyi
Iskolás
Sportklub
munkaközössége.
(8140-I)
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak PETELEY
MÁRIA
tanárnő
elhunyta
alkalmából. Isten nyugtassa
békében! Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Kolléganői
az 5-ös Számú Általános
Iskolából. (8141-I)
A Marmed járóbeteg-rendelő
munkaközössége
őszinte
részvétét nyilvánítja kedves volt
kolléganőnknek
édesapja,
ÁBRÁN ALBERT elvesztése
okozta fájdalmában. Vigasztalódást kívánunk! (sz.-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki, és együttérzünk barátnőnkkel, Butuza Ottiliával és
családjával
a
szeretett
ÉDESAPA elhunyta miatt érzett
mély
fájdalmában.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Gabi, Vali, Simona,
Angi, Gabi, Csilla, Joli és
családjuk. (8149-I)
Mélyen együttérzünk kolléganőnkkel, Butuza Ottiliával
ezekben a nehéz percekben
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Isten
nyugtassa békében! Őszinte
részvétünk
a
gyászoló
családnak. A Gedeon Richter
Romania Rt. munkaközössége.
(sz-I)
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Viseljmaszkot,
mert
megmentheti
azéleted!
Vigyázzarra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.
• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.
• a maszk színes oldala legyen
kívül.
• a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.
• a maszkot a gumifüllel rögzítsd a füledre.
• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.
• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füledről.
• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületektől.
• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.
• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázzarra,
hogyNE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.
• csupán a szájadat vagy az orrodat takard el.
• maradjon rés a maszk és az
arcod között.
• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.
• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.
• érintsd meg a maszk belső
felét.
• távolítsd el a maszkot, amikor beszélsz valakivel.
• hordd a maszkot az állad
alatt.
• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.
• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viseljmaszkot,
mutasdmeg,
hogyfelelősségteljesember
vagy!

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

