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A jövő generációinak építkeztek

November 8-án felszentelik a mezőpaniti templomot

Adakozás
hetedízben

A házat működtető Szivárvány Alapítvány 1999-ben alakult Magyarfülpösön, és több mint tíz éve áll a
mélyszegénységbe süllyedt mezőségi
szórványmagyarság szolgálatában,
tanév idején térítésmentes tanulási és
lakhatási lehetőséget biztosítva a rászoruló gyermekeknek.

____________13.

Mezey Sarolta

A templom nem volt műemlék
– Amikor engem 2016-ban megválasztottak, a mezőpaniti gyülekezet,
illetve a presbitérium hangsúlyosan három dolgot tett elém. Az egyik a
templom felújítása volt, a másik a diakóniai, az otthoni beteggondozói
szolgálatnak az elindítása, a harmadik pedig az ifjúsági és a gyermekmunka kérdése volt. 2017-ben Isten kegyelméből elindítottuk a diakóniai, otthoni beteggondozói szolgálatot. Községszinten jelenleg száz idős
emberre vigyázunk, együttműködve a tanáccsal és a gyülekezetekkel.
Hátravolt a templom felújítása, ami összetett és nehéz feladatnak bizonyult.
(Folytatás a 4. oldalon)

(Fizetett hirdetés)

Másfél évvel ezelőtt kezdték el a mezőpaniti református
templom újjáépítését és bővítését. Kezdetben a meglévő
épülethez egy kereszthajót terveztek, de kiderült, hogy az
épület struktúrája nem megfelelő, és nem illeszthető össze
az új szerkezettel. Többen aggodalommal követték a templom lebontását, hiszen érzelmileg kötődtek hozzá, azonban
mára már világossá vált, hogy a régi templom architektúráját
sikeresen ötvözték a korszerű építészeti elemekkel. Az építkezés menetéről Kovács Tibor mezőpaniti református lelkipásztort kérdeztük.

Fotó: Nagy Tibor

Hamis nyugdíjasnóta

Benedek István

A kaotikus tanévkezdés mellett a nyugdíjak kérdése az idei kampányszezon másik forró pontja. A politikusok számára ez az érdekesebb, mert ezzel a kérdéskörrel több szavazatot lehet szerezni vagy
éppen veszíteni. Nekik az az érdekes, nem a mai és a holnapi nyugdíjasok tisztes megélhetése.
A képlet látszólag egyszerű, a liberális kormány szerint nem lehet
többet emelni, mint amennyit meg is tettek, a szoci ellenzék viszont
ragaszkodik a két évvel ezelőtt elfogadott törvényben rögzített 40
százalékos emeléshez. Még úgy is, hogy legalább a felső pártvezetés
szintjén már tavaly októberben, amikor még kormányon voltak, tudták, hogy képtelenek megvalósítani.
Nemrég került nyilvánosságra egy bizalmas levél, amiben a szocik
volt pénzügyminisztere javasolta az akkori kormánynak az említett
nyugdíjtörvény és más, nagyobb kiadásokkal járó lépések elhalasztását, hogy az ország a 2020-23-as időszakban is tartani tudja magát
a nemzetközi egyezményekben felvállalt költségvetésideficit-célhoz.
Tavaly októberben a pénzügyminisztérium és a jegybank küldöttsége
részt vett a világbank és a nemzetközi valutaalap tagországainak
éves találkozóján, ahol a regáti csapatot elég nyíltan figyelmeztették,
ha túlköltekeznek, annak komoly következményei lesznek, és hasonló
figyelmeztetéseket kaptak az európai uniós szakértőktől is e találkozót megelőzően. Ezekről az akkori kormány pénzügyminisztere
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 2 perckor,
lenyugszik
19 óra 31 perckor.
Az év 260. napja,
hátravan 106 nap.

Ma EDIT,
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Két újabb beruházás Erdőszentgyörgyön

VALUTAÁRFOLYAM
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Bogdán Zsolt előadóestje

Bartis Attila, méltán közismert marosvásárhelyi származású
író novelláival hozzájárul, hogy a történelemből ne nyomtalanul essen ki a kommunizmus negyven éve, hogy a következő kérdések ne maradjanak válasz nélkül: Mi volt a
kommunizmus? Mi volt a román kommunizmus? Mit jelentett a díszmagyar Romániában a kommunizmus alatt? Mi
volt az, hogy Marosvásárhely? Bartis Attila hat novellájából
Amikor… címmel szerkesztett és rendezett előadást Bogdán Zsolt színművész. A produkcióra szeptember 23-án,
szerdán, valamint 29-én, kedden este 7 órától kerül sor a
Maros Művészegyüttes előadótermében. Jegyek a helyszínen kaphatók, előzetes helyfoglalás szükséges. Helyfoglalás a 0757-059-594-es telefonszámon.

A történeti Erdély

Székely Árpád A történeti Erdély című kötetének vetítéssel
egybekötött bemutatójára szeptember 16-án, szerdán, ma
19 órától kerül sor Marosvásárhelyen, a Deus Providebit
Tanulmányi Házban (Rózsák tere 61.) az Erdélyi KárpátEgyesület Marosvásárhelyi Osztálya szervezésében. Közreműködik a Tűzvarázs együttes. A történeti Erdély című
természetjáró kalauz több mint 30 természetföldrajzi kistáj
(hegység, dombság, medence) közel 60 természeti értékét
és túraútvonalát mutatja be fotókkal, térképekkel és 3Ddomborzatmodellekkel kiegészítve. A járványügyi helyzet
miatt részvételi szándékukat jelezzék a 0749-071-453-as
telefonon.

A Nemzeti Nagytermében
a Duplakanyar

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának szeptember 19-re meghirdetett Duplakanyar című
előadása az eredeti színhelyről, a nyári színpadról a Nemzeti Színház Nagytermébe költözik. Az előadás kezdési időpontja továbbra is 20 óra. A színház a már megvásárolt
jegyeket átfoglalta a nagytermi nézőterére. Annak érdekében, hogy ne alakuljon ki torlódás a jegypénztár előtt, a
színház kéri nézőit, hogy új helyjegyeiket előre váltsák ki a
színház nagytermi jegypénztáránál a már megvásárolt jegy
felmutatásával. Jegyvásárlás továbbra is a színház nagytermi jegypénztáránál (nyitvatartás hétköznapokon 12 és
18 óra között, telefonszám: 0365-806-865), a helyszínen
előadás előtt egy órával, valamint online a www.biletmaster.ro oldalon. Bővebb információkért kövessék a Tompa
Miklós Társulat honlapját (www.nemzetiszinhaz.ro), Facebook-, valamint Instagram-oldalát.

Reliktum

E címmel hozza el Marosvásárhelyre is előadását a Bekecs
Néptáncszínház. A szeptember 25-én, pénteken 19 órakor
a Kultúrpalotában sorra kerülő előadással az alkotók őseink
hagyatékát igyekeznek átmenteni a modern világba. A
zenei anyagok és a különböző tájegységek táncainak választásánál a fő szempont a változatosság, az igényesség
és a hitelesség volt. A műsorban az alábbi települések táncai jelennek meg: Gyergyóremete, Gyergyóalfalu és Orotva
a Gyergyói-medencéből, a Mezőségről Magyarpalatka, a
Kalotaszeg vidékéről Nádaspapfalva, Kide és Bodonkút,
valamint az Alföldről nagyecsedi táncok. Zenei szerkesztő
Koncz Gergely. Rendező-koreográfus: Farkas Tamás és
Farkas Ágnes. Muzsikál a Tokos zenekar. Énekel Samu
Etel Imola. A helyek száma korlátozott, jegyeket elővételben
a Kultúrpalota jegypénztáránál lehet váltani keddtől péntekig 9 és 15.30 óra között, valamint szombaton és vasárnap
9 és 14.30 óra között. Jegyárak: nyugdíjas- és gyerekjegy
15, felnőttjegy 20 lej, valamint előadás előtt a helyszínen
50 és 100 lej értékű mecénásjegyeket is lehet váltani.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ilyen lesz majd a tanuszoda – jelenleg az ajánlatokat értékelik ki (látványterv: CNI)

A sportcsarnok 1445 négyzetméter alapterületű és 11
méter magas belmagasságú lesz, 180 férőhelyes lelátóval,
méreteiből adódóan a játékfelület kézilabda, röplabda, tenisz és kosárlabda gyakorlására is alkalmas lesz. A sportolókat négy öltöző fogadja, a csarnokot fűtésrendszerrel és
légkondicionáló berendezéssel is ellátják. Az önkormányzat
egy 4025 négyzetméteres területet adott át az építés céljára,
a beruházás értéke 7.704.153 lej (+héa).
A tanuszoda értéke 8.921.231 lej (+héa). Erre a célra a
város 3100 négyzetméteres területet biztosított, amelyen
egy 25 méter hosszú, 12,5 méter széles medence épül,
mélysége 1,20 és 1,80 méter között változik. A szabványterv alapján épülő uszoda 10-12 hónap alatt készülhet el.
Az önkormányzatnak legkevesebb tizenöt évig kell a létesítményt fenntartania az eredeti célnak megfelelően.
Erdőszentgyörgynek komoly múltja van a csapat- és
egyéni sportok tekintetében is, ezt a múltat szeretné felé-

leszteni az önkormányzat. A labdarúgást évek óta képzett
szakemberek oktatják a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia
keretében, míg ezzel a fejlesztéssel a sportnevelési palettát
szeretnék színesíteni és a lehetőségeket növelni. „Ezért úgy
döntöttünk, kihasználjuk a pályázatokat, és uszodát, valamint sportcsarnokot építünk. E két beruházás után úszásoktatást indítunk, és a teremsportokat is népszerűsíteni
fogjuk, például a kézilabdát, kosárlabdát, asztaliteniszt és
egyéb tevékenységeket, amelyekre közösségi igény mutatkozik” – emelte ki a kezdeményezés fontosságát Csibi
Attila Zoltán polgármester, hozzátéve, hogy mindkét, állami forrásból megvalósuló létesítmény a futballpálya
szomszédságában kap helyet, az önkormányzatnak csak a
közművesítésüket kell megoldania, egyéb hozzájárulása
nincs.
A sportcsarnok esetében lejárt a közbeszerzési eljárás,
kiválasztották a kivetelezőt, következik a szerződéskötés,
az uszodára az érdekelt cégek megtették ajánlataikat, most
történik a kiértékelés, a kivitelező kiválasztása. A tervek
szerint mindkét megvalósítás a jövő évben meg kellene valósuljon, a városvezető pedig reális esélyt lát arra, hogy ez
így is legyen. (gligor)

Minden hétköznap 18:15-től ismét élőben jelentkezik az
Erdélyi Magyar Televízió napi színes magazinműsora, a
Mozaik.
A népszerű magazinműsor sok izgalmas témával várja a
nézőket az új évadban is. Aktuális politikai és közéleti események, divat, kultúra, egészséges életmód, izgalmas beszélgetések és még nagyon sok újdonság kerül a Mozaik
színes képkockáiba.
Nemcsak témákban, hanem stábtagokban is frissül a
műsor. Ambrus Laura műsorvezető társa az elkövetkezőkben Zsigmond-Magyari Izabella lesz, akit az Erdély TV

nézői már jól ismerhetnek a Pulzus című rovatból és a Filter
című műsorból. Szerkesztőként a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem média szakának két frissen végzett hallgatója, Bodor Ildikó és Velencei Éva csatlakozik hozzájuk.
A Mozaik stábja ezután is arra figyel, ami fontos, értékes,
különleges nemcsak Erdélyben, hanem szerte a nagyvilágban, és megpróbálja mindezt a lehető legközelebb hozni a
nézőkhöz kisfilmek, tudósítások, élő beszélgetések révén.
Mindez minden hétköznap 18:15-től követhető az Erdélyi
Magyar Televízió képernyőjén és Facebook-oldalán.
(közlemény)

Hamarosan újabb két sportlétesítménnyel gazdagodik Erdőszentgyörgy, a kisváros egy-egy sportcsarnok és uszoda építésére nyert támogatást
pályázat révén az Országos Beruházási Társaságtól (CNI).

Új Mozaik-évad új műsorvezetővel

RENDEZVÉNYEK

Őszi harmóniák

Őszi harmóniák – nem csak szabadtéri zenei fesztivál
címmel zajlik szimfonikus koncertsorozat szeptemberben a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szervezésében. Szeptember 17-én,
csütörtökön 18 órakor a Teleki Téka udvarán a filharmónia fúvósoktettje Mozart-, Brahms-, Al. Paşcanu-műveket játszik. Jegyek a filharmónia jegypénztáránál
kedden, szerdán és csütörtökön 10 és 13 óra között
kaphatók, a bérletek nem érvényesek. A megmaradó
jegyeket a koncert napján a helyszínen 17–17.30 óra
között lehet megvásárolni. A szervezők arra kérik a
nagyérdeműt, hogy 30 perccel a koncert előtt legyen ott,
és tartsa be a járványügyi óvintézkedéseket. Rossz idő
esetén a rendezvényt egy későbbi időpontra halasztják.

Folkest a tékában

A Maros Művészegyüttes újabb folkestekkel készül a
Téka-szerdák alkalmával. Megújult műsorukban Elektől
a Kis-Küküllő mentéig kalauzolják a nézőket táncban,
dalban, muzsikában. A repertoárban kibédi táncok, bihari dallamok Bartók Béla gyűjtéséből, eleki táncok, válaszúti dalok, mezőségi legényes, vízmelléki dallamok,
cigány ritmusok, egy keserves Szászcsávásról, cigánytáncok szerepelnek. A soron következő előadás időpontja: szeptember 16., szerda, ma 19 óra. A
járványügyi protokoll betartása érdekében a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik, kötelező a szájmaszk viselése. A távolságtartás miatt a helyek száma
korlátozott, jegyek a helyszínen kaphatók, előzetes
helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon.
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Ülésezett a marosvásárhelyi tanács

Csak a területrendezési tervezeteket fogadták el

Antalfi Imola

A szeptember 27-i önkormányzati választások előtt nagy
valószínűséggel nem lesz újabb tanácsülés, a keddin a képviselők mondhatni elbúcsúztak, megköszönve egymásnak és a
hivatali alkalmazottaknak a segítséget. Ezt megelőzően azonban Csiki Zsolt, az RMDSZ-frakció vezetője felrótta Marosvásárhely polgármesterének, egyrészt hogy általában, de ezen
a mandátuma alatti utolsó ülésen sem vett részt, miközben
arról álmodik, hogy megyei tanácselnök lesz, másrészt hogy
a testület által elfogadott határozatokat nem hajtja végre. Példaként: a marosvásárhelyi iskoláknak tanszerre, fertőtlenítőszerekre és védőmaszkokra a legutóbbi tanácsülésen
jóváhagyott 2,8 millió lejből a tanintézetek egy lejt sem láttak,
a tömegszállításra jóváhagyott összegeket sem utalták át teljes
mértékben. Csiki Zsolt közölte, a nemrég elhunyt Benedek
István orvosprofesszor családja ragaszkodik ahhoz, hogy ne
a jelenlegi polgármester mandátuma alatt avassák post mor-

tem díszpolgárrá dr. Benedek István volt önkormányzati képviselőt és RMDSZ-politikust, tekintve a városvezető „botrányos viselkedését”.
Hangsúlyozta, a református egyházzal való ingatlancseréről
szóló, napirendre tűzött határozattervezetben olyan jogi hibákat hagytak, ami, ha elfogadják, olyan helyzetet idézett volna
elő, mint a katolikus líceum esetében történt. „Az RMDSZ
ezért jogászokkal való tanácskozás után új tervezetet iktat be
az ingatlancsere ügyében” – nyilatkozta a frakcióvezető. A
Népújságnak elmondta, a tervezetet a napokban iktatják, de
nagy valószínűséggel a következő tanács elé kerül megvitatásra.
És legvégül Csiki Zsolt kijelentette, a napirenden lévő 60
tervezetből csupán azt a 16-ot szavazzák meg, amelyek városrendezési tervekre vonatkoznak. Teszik ezt a beruházók
iránti tiszteletből – mondta.
A szóban forgó tervezetek megszavazását követően az
RMDSZ-frakció tagjai visszavonultak, kvórum hiányában
pedig Papuc Sergiu ülésvezetőnek be kellett zárnia a gyűlést.

A járványhelyzethez igazították a választási törvényt

A koronavírus-járvány által előidézett helyzetre hivatkozva több szervezési kérdésben módosították a
törvényhozók a parlamenti választási törvényt, kevesebb mint három hónappal a december 6-ára kitűzött voksolás előtt.

A képviselőház által hétfőn nagy többséggel megszavazott
tervezet egyebek mellett lerövidíti a választási előkészületek
időtartamát, felére csökkenti a jelöltállításhoz szükséges támogató aláírások számát, és lehetővé teszi, hogy a 21 órai zárórát követően is leadhassák még voksukat azok, akik sorban
állnak a szavazókörök előtt.
A jogszabályba a végső szavazás előtt bevették azt az előírást is, hogy a külföldön élő román állampolgároknak két nap
áll majd rendelkezésükre, hogy leadhassák voksukat.
A szenátus által múlt héten elfogadott törvénymódosítás
már csak az államfő aláírására vár.
A többmilliós román diaszpóra a tavalyi európai parlamenti
(EP-), illetve elnökválasztáson is három napig szavazhatott,
miután korábban botrányt okozott, hogy a voksolás napján hatalmas sorok kígyóztak a külképviseletek előtt, és sokan nem
élhettek választójogukkal.

A belügyi biztos szerint

Most a járványhelyzetre hivatkozva kezdeményeztek könynyítést a – hagyományosan jobboldali pártokat támogató – diaszpóra számára, amit az utolsó pillanatban a parlamentben
erőfölényben lévő ellenzéki PSD is elfogadott. Az EP- és elnökválasztással ellentétben a mandátumok tekintetében most
ugyanis nincs tétje annak, hogy 10 ezer vagy egymillió voksot
adnak-e le külföldön, hiszen azt a törvénycikkelyt, amely a –
41 megyei és a bukaresti mellett létrehozott – 43-as számú
külföldi választókerületnek jutó parlamenti helyek számát szabályozza, nem módosították, a diaszpóra tehát mindenképpen
négy képviselőt és két szenátort juttathat a bukaresti parlamentbe.
A tavalyi elnökválasztás második fordulójában, amikor a
külföldi szavazókörök három napig tartottak nyitva, 944 ezer
voksot adtak le külföldön, csaknem annyit, mint Bukarestben.
A 465 tagú parlamentben a kétmilliós Bukarestnek 13 szenátora és 29 képviselője, tehát a négymilliósra becsült diaszpóránál hétszer erősebb parlamenti képviselete van.
Románia a 2016-os választások előtt visszatért a megyei
pártlistás arányos választási rendszerhez. A következő parlamentet is ebben a rendszerben választják meg. (MTI)

„Az Európai Bizottság túlságosan fehér”

Nagy indulatokat kavart a belgiumi Vif újság cím- is bocsánatot kért, amiért korábban feketére festett arccal mulapja, amelyen közismert személyiségek arcát szí- tatkoztak. Sokan a belga lap montázsát is ízléstelennek tartnezték feketére. Az ügy ismét rávilágított a feketék ják.
„Nagyon sokan felháborodtak a lap láttán, köztük én is, hiés más kisebbségek helyzetére Európában.

Mózes Edith

A kérdésre reagálva az unió belügyi biztosa azt mondta, szerinte „túlságosan fehér az Európai Bizottság”.
A Vif újság botrányosra sikerült borítóképén mások mellett
feketének ábrázolták az Európai Tanács elnökét, Charles Michelt. „Vajon akkor is pozícióban lennének, ha feketének születnek?” – tette fel a kérdést a lap. Az arc feketére festése
azonban – vagyis a blackface – súlyos sértésnek számít. A főszerkesztő szerint sokan félreértették az üzenetüket.
„Ezekkel a fekete arcokkal nem gúnyolódni, megbélyegezni
akartunk. Egyáltalán nem ez volt a cél. Ennek az ellenkezőjét
szerettük volna elérni. Egyfajta antiblackface-t csináltunk.
Úgy tűnik azonban, nem jól mértük fel a reakciókat, mert nem
így fogadták” – mondta az újság főszerkesztője, Anne Sophie
Bailly.
Az arc feketére festése a nyugati kultúrkörben nagy sértéssé
vált az utóbbi években. Nemrég a kanadai miniszterelnök, Justine Trudeau és az uniós igazságügyi biztosa, Didier Reynders

szen itt egyértelmű dologról van szó. Az arc feketére festése a
gyarmati múlt és a rabszolgatartás öröksége. Arra használták,
hogy megfosszák az emberi mivoltuktól a feketéket és az afrikai származásúakat. Igen, nagyon sokkoló” – mondta egy
aktivista, Stéphanie Ngaluga.
Az ügy a Black Lives Matter mozgalom hatására került
ismét a figyelem középpontjába. Sokak szerint a feketék a mai
napig hátrányban vannak Belgiumban a vezetői pozíciókért
folyó versenyben. Így van ez az Európai Bizottságban is. Az
intézmény a belügyi biztos szerint egyenesen túl fehér.
„Szerintem ez a címlap nem a legjobb módja volt a figyelemfelkeltésnek, de nagyon fontos ügyre próbálják felhívni a
figyelmet. Problémát jelent, hogy sokak szerint az európaiság
egyenlő azzal, hogy valaki fehér. Az Európai Bizottságban is
probléma az, hogy túlzottan fehérek vagyunk. Szerintem fontos beszélni erről, mert tenni kéne valamit, hiszen egész Európát kell képviselnünk” – mondta az unió belügyi biztosa,
Ylva Johansson.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen akcióterv kidolgozását ígérte az ügyben. (Forrás: euronews.hu)

Az egyik amerikai gyógyszergyár októberre ígér vakcinát

Októberre ígért vakcinát a koronavírus okozta tegen végzett kísérleteik szerint az általuk forgalmazott gyógyCovid-19 betegség ellen a Pfizer amerikai gyógy- szerrel kezelt betegek lábadozási ideje egy nappal rövidebb,
szergyár vezérigazgatója, Albert Bourla egy hétfői mint azoké, akiket remdesivírrel kezelnek.
Az Egyesült Államokban jelenleg három gyógyszergyár
televíziós interjúban.

A CNBC-nek adott interjújában Bourla elmondta: az oltóanyaggal folytatott kísérletek sikeresek, s ezeket most a sérülékenynek mondott – tehát idősekből vagy krónikus
betegséggel küszködőkből álló – csoportokra is kiterjesztik.
A Pfizer a német BioNTech gyógyszergyártóval együtt dolgozik a vakcinán. A cég már szombaton bejelentette, hogy kiterjeszti a klinikai kísérleteket, s az eddigi 30 ezer ember
helyett 44 ezer emberen végez majd kísérleteket.
Közben – szintén hétfőn – az indianapolisi székhelyű Ely
Lilly azt jelentette be, hogy a reumatoid artritisz nevű immunbetegségre alkalmazott egyik gyógyszere alkalmas a Covid19-cel kezelt betegek lábadozási idejének rövidítésére.
Közleményében a gyógyszergyár tudatta: több mint ezer be-

folytat szakemberek által érdemlegesnek minősített vakcinakísérleteket, s Donald Trump elnök kormányzata több milliárd
dollárt fektetett a kutatásokba.
A The New York Times című lap hétfői számában ismertetett egyik felmérés szerint azonban az amerikai közvélemény
egyre növekvőbb mértékben szkeptikus a várható vakcinák
megbízhatóságával kapcsolatban. A Kaiser Family Foundation
– amely a Kaiser Permanente egészségbiztosító egészségpolitikai elemzésekkel foglalkozó intézménye – múlt héten készített elemzése szerint az amerikaiak csaknem kétharmada –
62 százaléka – aggódik amiatt, hogy az FDA túl gyorsan engedélyez vakcinát, anélkül, hogy az bizonyítottan hatékony és
biztonságos lenne. (MTI)

Ország – világ
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Kevesebb az új esetek száma,
de a teszteké is

Az elmúlt 24 órában 1111 új fertőzést igazoltak, a nyilvántartott fertőzöttek száma 105.298-ra emelkedett
– közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Összesen 51 új halálesetet jelentettek,
az áldozatok száma így 4236-ra nőtt. A gyógyultak
számát nem közölte a GCS. Jelenleg 460 beteget
ápolnak intenzív osztályon. Az elmúlt 24 órában
21.049 koronavírustesztet végeztek a hétköznap megszokott 24-25 ezer helyett. Eddig 2.110.024 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában. Ezek
közül 21.049-et az elmúlt 24 órában végeztek el,
12.767-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll
alapján, 8327-et pedig kérésre. (Agerpres)

Alkotmányos volt
a bizalmatlansági indítvány

Az alkotmánybíróság keddi, egyhangúlag meghozott
határozata értelmében nem létezik alkotmányos jellegű jogi konfliktus a kormány és a parlament között
a bizalmatlansági indítvány rendkívüli parlamenti
ülésszakban való benyújtása miatt – tájékoztat közleményében a testület. A taláros testület ezzel elutasította Ludovic Orban kormányfő keresetét. Az
alkotmánybírák hétfőn tárgyalták a kormány ez irányú
keresetét. (Agerpres)

Szabadkereskedelmi megállapodást
köt Nagy-Britannia és Japán

Szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről jutott egyezségre Japánnal a brit kormány. A londoni
külkereskedelmi minisztérium pénteki tájékoztatása
szerint az egyezmény alapján a japán piacra irányuló
brit export 99 százaléka vámmentes lesz. Liz Truss
brit külkereskedelmi miniszter nyilatkozata szerint a
megállapodás hosszú távon várhatóan 15,2 milliárd
fonttal növeli a Japánnal folytatott brit kereskedelem
értékét. Ez az első olyan szabadkereskedelmi megállapodás, amelyről London a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) óta önállóan egyezett meg egy
magasan fejlett, világgazdasági szinten is nagy súlyú
nem európai gazdasággal. (MTI)

Nobel-békedíjra jelölték Trumpot

A második jelölését kapta Donald Trump a 2021-es
Nobel-békedíjra pénteken, ezúttal egy svéd politikustól, aki az amerikai elnököt a segédletével létrejött
szerb–koszovói gazdasági megállapodásért javasolja
kitüntetni. Trump szeptember 4-én, a Fehér Házban
jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök és Avdullah Hoti koszovói kormányfő jelenlétében, hogy Belgrád és Pristina megállapodott a kétoldalú gazdasági
kapcsolatok rendezésében. Az amerikai elnök történelmi jelentőségűnek minősítette az elvi megállapodást,
hangsúlyozva,
hogy
a
gazdasági
együttműködés „összehozhatja az embereket”, s
megnyithatja az utat a politikai rendezés előtt is. A
múlt héten ez volt a második alkalom, hogy Trumpot
Nobel-békedíjra jelölték. Szerdán Christian TybringGjedde, a norvég jobboldali Haladás Párt parlamenti
képviselője terjesztette elő jelölését az Ábrahámegyezmény néven ismertté vált megállapodás tető
alá hozásáért. Ennek értelmében az Egyesült Arab
Emírségek és Izrael felveszi egymással a teljes körű
diplomáciai kapcsolatot. (MTI)

Hamis nyugdíjasnóta

(Folytatás az 1. oldalról)
korrektül be is számolt a párt vezetésének, és javasolta,
hogy halasszák el a nyugdíjtörvény alkalmazását, illetve
kerüljék a felelőtlen költekezést. Az más lapra tartozik,
hogy ha tényleg értett volna a pénzügyekhez, akkor nem
halasztást javasolt volna, hanem olyan költségvetéspolitikát dolgozott volna ki, amiből lehetett volna állni a
megemelt nyugdíjakat, de ez a kihívás messze meghaladta a képességeit. Így maradt a bizalmas levélírásnál,
és a szoci kormány olyannyira bizalmasan kezelte ezeket a figyelmeztetéseket, hogy nyilvánosan semmit nem
szóltak a dologról. Az ügy úgy derült ki, hogy az expénzügyminiszter is szívesen lett volna pártelnök a minapi
szoci tisztújításkor, de ahhoz sem volt elég nagyfiú. Így
a pártbeli választási vereség után a levele biztos
„véletlenül” a mostani pénzügyminiszternél kötött ki,
aki nyilvánossá is tette a dokumentumot.
Az a politikusi gátlástalanság lexikonba illő példája,
hogy az ellenzékben levő volt kormánypárt most is foggal-körömmel ragaszkodik a negyvenszázalékos emeléshez, miután a költségvetést az ő hároméves
gazdaságpolitikája tette padlóra, a járvánnyal érkező
gazdasági krízis pedig beásta a pince alá kétemeletnyivel. Ők most emelnének negyven százalékot, aztán a választások után levágnák, és a kudarcot ráfognák
Sorosra vagy a multikra. Értelmes politikusok viszont
úgy gazdálkodnának, hogy tudjanak tisztességesen és
fenntarthatóan nyugdíjakat emelni, de a politikusok eme
változatából itt kormány- és ellenzéki oldalon is masszív
hiány van.
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A jövő generációinak építkeztek

(Folytatás az 1. oldalról)
– Azt is mondhatnánk, hogy
nagy fába vágták a fejszéjüket.
Kérem, vázolja fel, miért volt
szükség a régi templom teljes újjáépítésére és bővítésére.
– A templom olyan állapotban
volt, hogy teljes felújítást igényelt.
A tetőszerkezet életveszélyes állapotba került, elkorhadtak a gerendák, nagyobb havazás esetén ránk is
szakadhatott volna a tető. A menynyezedt megrepedt, meg volt ereszkedve, szemmel láthatóan ott is
gondok voltak, amit mindenképpen
ki kellett küszöbölnünk. A templom
– ilyen állapotban is – vasárnapról
vasárnapra megtelt, sokan a portikusban ültek. Volt, akinek csak a
gyülekezeti teremben jutott hely, az
istentiszteletet ki kellett hangosítani. Nagy ünnepeken, karácsonykor az is előfordult, hogy valaki
haza kellett menjen, mert a gyülekezeti teremben sem kapott helyet,
annyira sokan jöttek. Amikor az Erdélyi Református Egyházkerület
által felkínált lehetőség megnyílt –
egyházkerületi szinten több mint
300 templom újul meg –, mi is azt
mondtuk, hogy élünk a lehetőséggel, mert ilyen idők nem tudni
mikor lesznek még. Úgy döntöttünk, hogy belevágunk. Amikor elkezdtük, eszünk ágában sem volt
egy új templomot építeni, hanem a
régit szerettük volna felújítani, és
kibővíteni. Tudtuk, hogy a tetőszerkezetet le kell bontani, a padokat ki
kell cserélni, mert keskenyek és
szűkek, a fűtést korszerűsíteni kell
– mert csempekályhák voltak –, és
a szellőzést is meg kell oldani, hiszen levegőtlenség volt a templomban, amikor vasárnaponként 400
ember gyűlt be. Amikor ezeket felsorakoztattuk, láttuk, hogy nagyobb
templomra lesz szükség. Meghívtuk
Zolcsák Péter mérnököt, megnézte,
milyen lehetőségek vannak. A régi
templomra egy kereszthajót tervezett. Erre adott volt a lehetőség,
mert a paniti templom nem műemlék. A tanulmányok szerint, amit a

műemlékvédelem is megkövetelt
tőlünk, kiderült, hogy a templom
1800 körül épült, azóta háromszor
kibontották, toldták, átalakították. A
bontás során is világossá vált, hogy
nem volt miért műemléknek nyilvánítani. Ez nem azt jelenti, hogy a
templom iránt nem volt mély, bensőséges ragaszkodás a gyülekezet
részéről, azok részéről, akiket itt kereszteltek, akik itt konfirmáltak, itt
kötöttek házasságot. Tehát azt szerettük volna, hogy a bővítés érdekében egy kereszthajót építsünk.
Elkészültek a tervek. A gyülekezet
igényeinek a jövőre nézve minden
tekintetben megfelelt. Sokkal nagyobb lett volna a légtér, jobb az
akusztika, új padok a templomban
stb. A presbitérium elfogadta a terveket, melyeket a gyülekezet közgyűlése elé vittünk. Elmondtuk, hogy
egy kereszthajót akarunk beépíteni,
ami azzal jár, hogy a templomnak a
déli falát és a keleti falnak egy részét
le kell bontani. A terveket két tartózkodással a közgyűlés megszavazta.
Régi ruhára nem varrhattunk
új foltot!
– Ezek után következhettek a
munkálatok.
– Amikor a munkálatokat megkezdtük, megbontottuk a déli falat.
Egyszer csak egy szerkezeti váltás
történt a falban, ami kívülről nem
látszott. A fal két sor téglából állt,
közte sár és kő. Ekkor kiderült,
hogy egy ilyen gyenge falra, aminek ráadásul alapja sem volt, egy új
szerkezetet nem lehet ráépíteni. A
szakértők azt tanácsolták, hogy azt
a falat is le kell bontani, mert a régi
fal nem egyeztethető össze az új
résszel. Statikai gondok lesznek,
mindig repedni fog. Senki nem vállalta a felelősséget, hogy ilyen kivitelezésbe vágjunk, hogy ez jó lesz.
Lépésről lépésre haladva a presbitériummal megértettük, bármennyire
fájt, hogy a régi ruhára nem lehet új
foltot varrni. Az a kompromisszum
született, hogy a régi falat ugyanúgy, azzal az architektúrával visszaépítjük, ahogy volt, csak új alapra.

– Több mezőpaniti nagyon fájlalta a régi templom lebontását.
Mit szólnak most az új épülethez?
– Az építkezés legmélyebb
pontja volt, amikor a gyülekezet azt
látta, hogy eltűnik a régi templom.
Azt követően látták, hogy visszaépült a fal ugyanúgy, ugyanazokkal
az ablakokkal. Klasszikus vonalú,
modern kivitelezésű templomunk
lesz, ahol kényelmesen, a XXI. századi követelmények szerint lehet
végighallgatni az istentiszteletet. A
templom tornya megmaradt, az új
épületben szerettük volna tükrözni
Panit múltját, így kapott a templom
egy hétméteres gótikus kaput. El
kell mondani, hogy voltak a templomban gótikus elemek, a korábbi
templomból, vagy a régészek szerint valószínűbb, hogy a szentkirályi pálos kolostor kövei ezek,
amelyeket beépítettek ide. Ezeket
szépen visszahelyeztük. Mindent,
ami érték volt, megmentettünk, restauráltattunk. Meg kellett felelni a
mai tűzvédelmi követelményeknek.

Dékánhelyettesi köszöntő

Dr. Ábrám Zoltán dékánhelyettes

A Marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetemet jelenleg
hét kar alkotja. Az Orvostudományi Kar teszi ki a tanárok és a diákok közel negyven százalékát.
Orvosképzést és általános asszisztensképzést, dietetikus- és balneofizioterapeuta-képzést, valamint
több mesterképzést foglal magába.
A marosvásárhelyi Orvostudományi Karon románul és magyarul folyik az oktatás, miközben az angol
képzés önálló karba szerveződött.
Sok szeretettel várjuk a magyar
nyelven tanulni vágyó leendő orvosokat és egészségügyi asszisztenseket, de a szakmai érdeklődésük és
elhivatottságuk miatt a kizárólag
román nyelvű karokon tanulni
vágyó, önmagukat továbbképző
magyar fiatalokat is.
A magyar dékánhelyettes a számára leosztott feladatok, az orvoskar szintjén zajló szokásos oktatási,
tudományos, adminisztratív teendőkön túl elsősorban a magyar ta-

gozatot, a magyar nyelvű képzést
képviseli. A magyar nyelvű oktatás
azért szükséges az óvodától az
egyetemig, mert bárki az anyanyelvén sajátíthatja el a legjobban az ismereteket, őrizheti meg identitását.
Az anyanyelven való tanulás előnyei vitathatatlanok, könnyebb és
pontosabb felkészülésre nyújt lehetőséget, miközben természetes elvárás az állam nyelvének ismerete.
A magyar hallgatók számára a
román szaknyelv alapos elsajátítása, a beteggel az anyanyelvén történő
kommunikáció
megkérdőjelezhetetlen evidenciák.
Azt szeretnénk, ha akárcsak
eddig, hosszú évtizedeken át, a marosvásárhelyi orvosi diploma minőséget jelentene, itthonmaradásra
serkentene, és birtokosai a bármilyen nemzetiségű beteg gyógyulását segítenék. Felmérést végeztünk,
és igazoltuk, hogy a Marosvásárhelyen végzett elődeink, betegeik
gyógyulását szolgálva, magas fokú
hivatásról és szakértelemről tettek
tanúbizonyságot Románia bármely
részén. A Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Intézetben,
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majd Egyetemen magyar nyelven
végzett orvosok döntő többségének
itthoni szakmai helytállása biztosítékul szolgál arra nézve, hogy a betegellátás szakmaiságát nem
veszélyezteti a kisebbségek anyanyelvű oktatása. Ugyanakkor statisztikai adatokkal alátámasztható
az egészségügyben dolgozók fokozott elvándorlása. Egy másik tanulmányban
a
Magyarországra
irányuló romániai magyar orvosmigráció méreteit követtük, miszerint 1953–2008 között minden
harmadik, Marosvásárhelyen végzett magyar orvos Magyarországon
telepedett le, tehát egyetemünk a
magyarországi orvos- és fogorvosutánpótlás integráns részét alkotja.
Az anyaország már csak ezért sem
lehet közömbös a marosvásárhelyi
magyar orvosképzés iránt.
Mi éppúgy képviseljük a két évtizeden át Marosvásárhelyen munkálkodó
Miskolczy
Dezső
akadémikus szellemiségét, az orvosi-élettani Nobel-díjjal kitüntetett Szent-Györgyi Albertét, vagy
az egyetemünk névadója, a szintén
Nobel-díjas George Emil Palade

A főbejárat a déli falon, a nagy portikusból lesz. Azt is kell tudni, hogy
a klasszikus vonalak mögött rengeteg kábel, elektronikai, épületgépészeti elem van elrejtve, ami ma már
egy korszerű épülethez hozzátartozik. A tető alatt helyet kapott még
két terem, egy gyermekmegőrző és
egy konferenciaterem. A nehezén
túl vagyunk. Nagyon sokan azok
közül is, akik szkeptikusan nézték,
vagy félreértették azt, ami történik,
ma már örömmel és büszkeséggel
állapítják meg, hogy a környéken
nincs és nem lesz olyan szép templom, mint a miénk, a paniti. De nem
ezért építettük, hanem Isten dicsőségére, a lelkünk épülésére és a jövő
szolgálatába állítva. Reménységünk, hogy ha az Úr a régi templomot 400-450 emberrel meg tudta
tölteni, akkor ezt is meg fogja tölteni. Az új templom 650 férőhelyes
lesz. Bízunk benne, hogy az ünnepeken mindenki helyet foglalhat.
Példásan adakozott a gyülekezet
– Mikorra várható a befejezés,
mikor lesz a templomszentelés?
– Ma már az épület majdnem
kész. Tavaly április 15-én vettük le

az első cserepet, s másfél év után,
idén november 8-án felszenteljük az
új templomot. Hátravan még az udvarrendezés, az udvarra tervezett
épületek kivitelezése, a harangláb
felállítása.
– Milyen forrásokból fedezték az
építkezés költségeit?
– A fő támogató Magyarország
kormánya. Az Erdélyi Református
Egyházkerületnek köszönhetjük a
pályázati támogatást, de a gyülekezetnek is van egy tetemes önrésze.
Az elmúlt másfél évben a hívek példásan adakoztak, s elmondhatom,
nem hiszem, hogy egyházkerületnek van még egy ilyen gyülekezete,
amely ilyen mértékben adakozott
volna.
– Ki a kivitelező?
– Egy Kolozs megyei, széki
cég, amelyik magyar református
emberekkel dolgozik. Nyolc cég
jelentkezett, közülük ők nyerték
meg ezt a munkát. Példás magatartással, hozzáállással végezték a
rájuk bízott feladatot – fogalmazott Kovács Tibor, Mezőpanit reegyházközségének
formátus
lelkipásztora.

Fotó: Nagy Tibor

román–amerikai sejtbiológus munkásságát. A nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik,
a tudományos emberfő mennyisége
a nemzet igazi hatalma. Manapság
a nemzetek helyét a világban nem
a nagyságuk, hanem a szellemi tőkéjük határozza meg. A nemzetközi, kiemelten magyarországi
kitekintés jegyében megszívlelhetjük Vizi E. Szilveszter volt akadémiai
elnök
szavait:
„Az
információs forradalom hozadéka,
hogy napjainkban, a XXI. században egyetlen képlet uralja a világot:
tudás + információ = hatalom. Sajnos, ebből a képletből hiányzik valami, hiányzik az erkölcs. De éppen
az a feladatunk, hogy a természettudományi, a társadalomtudományi
gondolkodásmód által egyben erkölcsre neveljünk.”
A magyar tagozat, oktatási vonal
tanárai elsősorban a magyar oktatás
lehetőségének a megteremtésében
és fenntartásában vagyunk, lehetünk felelősek, miközben a felsőoktatás legfontosabb igényeinek a
teljesítése elsősorban politikai kérdés. Feladatunk alapvetően a szakmaiság és általa a magyar oktatás
színvonalának a biztosítása, hogy

teremtő légkörben végezhessük oktató, kutató, nevelő, gyógyító tevékenységeinket. A mi elsődleges
szerepünk az, hogy az elvárásokhoz mérten versenyképesek legyünk, hallgatóinknak minél több
hasznos ismeretet és üzenetet fogalmazzunk meg, államvizsgások
témavezetői és – esetleges egyetemi karrierre pályázó – doktoranduszok
irányítói
legyünk.
Miközben egész közösségünk érdeke, hogy legyenek jelentkezők,
és évről évre magyar végzősök
kapjanak orvosi, általános asszisztensi, fogorvosi, gyógyszerészi diplomát a marosvásárhelyi oktatás
haszonélvezőiként.
Ebben a sajátos értékrendű világban a gyógyító alázatot,
a
gyógyításnak-megelőzésnek
elkötelezett és szeretetre épülő orvosi hivatást az áldott orvos testesíti meg. Igen, a szeretet gyógyít,
és amennyiben mégsem fejtené ki
a hatását, akkor növelni kell az
adagot.
Ui.: A fenti szöveg eredetileg az
egyetem magyar nyelvű honlapjára
készült, onnan kimaradt, és időszerűsége évkezdéskor kiemelten fennáll.
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Mezőmadarason kizárólag online kezdték a tanévet

Erről jut eszembe

Üres udvar, üres padok

Mezőmadaras Maros megye egyetlen községe,
ahol piros forgatókönyv szerint kezdődött az iskolai év. Azaz üres udvarral, üres tantermekkel,
gyermekzsivaj nélkül, hiszen a gyerekek, a pedagógusok nem vehettek részt az évnyitón. A tanítás
egyelőre
online
fog
történni.
A
koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetről
Kovács László, a Pataky-Ágotha Általános Iskola
igazgatója számolt be lapunknak.

Mezey Sarolta

A nyár folyamán a levendulamező ezrével vonzotta a látogatókat, a végtelen lila látványa hozott hírnevet a településnek. Mára egész más a helyzet, a hatóságok, a sajtó, a
környékbeli lakosság aggódva követi a pirosra váltott községet. Mezőmadarasról és a hozzá tartozó falvakból összesen 207 gyereket írattak be a helyi tanintézményekbe.
Közülük 25 gyerek – tíz óvodás és 15 elemi iskolás – szénáságyi. A madarasi óvodában 39 gyerek, míg az iskolában
143 gyerek tanul. Valamennyit érinti a piros besorolás.
– Senki sem örül ennek, sem a szülők, sem a gyermekek,
sem a pedagógusok. A megyében mi vagyunk az egyetlen
község, amely a piros zónába esett a koronavírussal fertőzöttek száma miatt. Múlt hétfőn a tanfelügyelőségtől kaptam egy értesítést, amely a Közegészségügyi Igazgatóság
tájékoztatását tartalmazta, miszerint 11 fertőzöttet tartanak
nyilván a községben, ami ezer lakosra számítva 6,7 esetet
jelent. Ennek alapján kellett vezetőtanácsi határozatot hoznunk, hogy piros zóna lévén, az online oktatási forgatókönyvet választjuk. Ezt múlt szerdán elküldtük a
tanfelügyelőségnek, onnan továbbították a tanügyminisztériumhoz. A végső határozatot a megyei katasztrófavé-
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velin nem volt lírai alkat, az ősz
mégis barna kabátot viselő, alacsony, szemüveges öregúrként köszönt be hozzá minden szeptemberben. Szinte
érezte, ahogy az idő öltéseit rejtő tenyér frissen hámozott körtével kínálja, majd távoli –
ilyenkor mégis egészen közelinek tűnő – tájakat tár elé.
– Nagytatám különleges teremtmény volt
– jegyzi meg a negyvenes éveiben járó nő az
elmúlt évtizedek felé vezető úton. – A külvilág szelíd, halk szavú, munkás emberként ismerte, akinek nem sok a beleszólása a világ
alakulásába. Csak én tudtam, hogy varázserővel rendelkezik. Beteges leányka voltam,
sokszor hiányoztam az iskolából. Mivel
akkoriban már nyugdíjazták – és, ahogy
mindig mondogatta, ,,időbirtokos lett belőle” –, a szüleim az ő gondjaira bíztak az
ágyban töltött hétköznapokon. Már attól kicsit jobban éreztem magam, amikor fordult
a kulcs a zárban, és nyugodt, bölcs lépteit
hallottam közeledni az előszobából. Sohasem jött üres kézzel. A kertjéből almát, körtét, diót hozott, télen kompótot vagy
valamilyen ízletes lekvárt. Rendszerint különféle gyógynövényekből főzött tea is volt
nála, otthon készítette, és nagy, szürke termoszából töltögette nekem. Mindig a fekhelyem melletti kisszékre telepedett, és órákon
át mesélt. A hangjára pillanatok alatt furcsa,
kedves lények népesítették be a lakást, szitakötőszárnyú óriástündér, virgonc manósereg,
udvarias táltos paripa, csupa olyan figura,
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delmi bizottság (CJSU) hozta meg. Ennek értelmében hétfőn egy gyermek sem lehetett jelen az iskolakezdésen – tájékoztatott az igazgató. Magam, a titkárnő, a könyvelő és
a takarítószemélyzet van jelen az iskolában. A pedagógusok
otthonról kezdték el az online oktatást.
Ha javul a helyzet, a sárga forgatókönyv következik
– A piros forgatókönyvről akkor térhetünk át a sárga forgatókönyvre, ha a fertőzöttek száma ezer lakosra számítva
3 alá esik. Ebben az esetben az elemi osztályok és a végzős
osztály járhatnak iskolába. Az ötödik, hatodik, hetedik hibrid rendszerben, felváltva tanulhat, fele az iskolában, fele
online. Az órarendet összeállítottuk, a termeket előkészítettük, fertőtlenítettük. Reméljük, hogy csak ideiglenes ez
az állapot. Megpróbálunk helytállni s a legnagyobb odaadással dolgozni, azzal a reménnyel, hogy előbb-utóbb viszszatérünk a megszokott oktatáshoz. Tudomásom szerint a
gyermekek családjában nem volt beteg, karanténban voltak
egypáran, de nem voltak betegek. A legfontosabb most az
óvatosság, hogy ne terjedjen a fertőzés, se a gyermekek, se
a tanárkollégák ne betegedjenek meg. Nagy rizikó lenne!
– mondta az igazgató.
104 tabletre lenne szükség
Az online oktatással kapcsolatban Kovács László igazgató jelezte a tanfelügyelőségnek, hogy nincs minden gyereknek megfelelő eszköze, és 104 tabletre lenne
szükségük. Most arra várnak, hogy megkapják az eszközöket, olyan táblagépeket, amelyek internetbérlettel rendelkeznek. Az internettel nem lenne gond, mert erősítő
antennákat szereltek a községben, s az iskolában is van
internet. Ha a táblagépeket késéssel kapják meg, segíteni
fogják azokat a gyermekeket, akiknek nincs eszközük
vagy internetjük.

Őszi meglepetés

amellyel egyetlen mesekönyvemben sem találkoztam. Valamennyien gyógyító erővel
bírtak. A történeteiket hallgatva mindig elszenderedtem pár órára, és ébredés után
már alig éreztem valamit a korábbi bágyadt,
lázas állapotból. A szüleim késő délutánig
dolgoztak, így nagytatám szürkületkor is ott
ült az ágyam mellett, és
csendben olvasgatott. A
világgal tökéletes összhangban lévő jelenléte –
amit már gyermekként érzékeltem, bár tudatosítani még nem voltam képes – megnyugtatott, boldogsággal töltött el, ezért szinte
szerettem beteg lenni. A legjobban mégis a
közös sétáinkat vártam. Hétvégenként gyakran kivitt a közeli erdőbe, és bemutatott minden különlegesebb kinézetű fának, lombok
között rejtőző madárnak. Rendkívüli pedagógiai érzékkel megáldott ember volt, mindig tudta, mire irányítsa a figyelmem, hogy
a mondanivalója élményszerű legyen. Bár
sohasem voltam éltanuló, a természetben töltött ,,tanórák” részletei máig megmaradtak
az emlékezetemben.
– Gondolom, az iskolai felkészülésben is
számíthattál nagytatád segítségére – fűztem
tovább a gondolatot.
– Főleg mértanból volt nagy segítségemre. A reál tárgyakkal hadilábon álltam,
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Medve, kutya, macska… Motorok, biciklik, rollerek… Szimfonikusok, gitárzenészek, rockerek… Minden volt a múlt hét
végén, az új elején. Sőt több. Világjárók, fellegjárók, ószerjárók… Szoborrongálók, lakásrablók, zsebesek… Természetellenes, alkotmányellenes, kisebbségellenes megnyilvánulások…
Nem folytatom. Még olyan vizekre tévedek, mint a gügye kis
dal: teve van egypúpú, van kétpúpú, van négypúpú, sőt több.
De tényleg könnyebb azt sorolni, mi nem történt az elmúlt napokban, mint mi igen. Egyik délután telefonjainkon felsikoltott
a riasztás: medve sétál Marosvásárhely utcáin. Idegesítő, de
menetrendszerű. Volt diszkrét ebszépségverseny. Szórakoztató,
de nem rendkívüli. Elkódorgott tizenhárom fekete macska. Szerencsétlen, de hétköznapi. Nagy garral körbevonultak a motorosok. Látványos, de túl zajos. Békétlenkedtek a kerékpárosok.
Lett itt-ott néhány felfestett biciklisáv, de keskeny és használhatatlan. Jó koncertet tartott a kolozsvári opera a Maros-parton. Örülhettek a rockerek, de hangoskodtak a vadmotorosok…
Sajnos, mindig minden mellé odailleszthetünk ellenkező előjelű
észrevételt is. Az életünk, a beállítottságunk már csak ilyen.
Semminek sem tudunk örülni felhőtlenül. Így szoktattak. Országosan, helyi szinten, világviszonylatban. Mellesleg: újra
nyitott a vásárhelyi ócskapiac. Volt is zsivaj, lárma. Megkezdődött az új tanév. Zsivaj, lárma? Kisebb, mint máskor, de a
fejetlenség is hatványozott. És még mi lehet mindebből! Piros,
sárga…zöld. Majdnem más színt írtam. Ez van, ha folyton nemzeti színű zászlókat lobogtatnak az ember orra előtt ebben a
szavazatgőzös időszakban. Egyébként Litvánia, Portugália,
Bolívia, Etiópia, Kamerun, Togó nemzeti lobogójában kombinálják ezt a három élénk színt. Valószínű, hogy nem is említettem minden olyan államot, amely ezekből állította össze a saját
trikolórját. Leginkább az olimpiai játékok ünnepélyes megnyitóin lehet felfigyelni ezekre. Sajnos, az idei olimpia elmaradt.
Jövőre halasztották. De ez is bizonytalan. Ami bizonyosság:
Marosvásárhely a sport tekintetében is minősíthetetlen mértékben lecsúszott az eltelt években a többi romániai nagyvároshoz
viszonyítva. A kicsikhez képest is. Ez a jobb napokat látott település, amelyik évtizedeken át ott volt a teljesítménysportok
élvonalában, és olimpikonokat, nagyszerű bajnokokat adott
nem is csak egy országnak! Ezért is meg kell újítani a városvezetést! És még millióegy dologért. Mert itt esztendőkön át a
rontás, bontás volt az úr, a csalók, lopók, rombolók, sikkasztók
valahogy mindig megúszták, a felelősségre vonásuk valahol
mindig elsikkadt. Ezt a szellemet nehéz lesz eltüntetni a vásárhelyiekből. Apropó, tüntetés: meghosszabbították a veszélyhelyzetet. Megint tettek bizonyos engedményeket is. Még a
tüntetés is megengedett. Száz személy a felső határ. Ez már
igen, vívmány a javából! Persze, minden relatív. Ha ugyanenynyi néző újra bemehet a kőszínházba, annak már tényleg örülhetünk. Nyilván vannak, akik azt mondják, ez még mindig
hasztalan. Akkor beszélhetünk tényleges eredményről, ha a
néző maszktalan! Lehet, hogy erre még sokáig kell várnunk,
hiszen a járványhelyzet aggasztóan alakul. De mégis más, ha
az előadás a saját közegében szólíthatja meg újra a közönséget.
Ez az elvárásom valahogy bejött. Nem nekem köszönhetően
nyilván, noha én is szóvá tettem a minap. De sohasem lehet
tudni. Elképzelésem, elvárásom persze lenne még a továbbiakra. Egy-kettő. Sőt több! A lényeg azonban, hogy jól szavazzunk majd szeptember 27-én. (N.M.K.)

de ő valahogy átláthatóvá, ,,bevehetővé”
tudta tenni a számomra sokáig értelmetlen
alakzatok világát. Kiváló zenei hallással rendelkezett, ennek leginkább kisiskoláskoromban vettem hasznát, amikor sorról sorra
tanított meg a házi feladatként kapott népdalok dallamára. Egyszer
eléje álltam, és nekiszegeztem a kérdést:
,,Áruld el, tata, honnan
van neked ekkora nagy
zsáknyi türelmed?”
Szelíden az ölébe ültetett, megsimogatta a
fejem, aztán szép lassan elmesélte, hogy ő
már akkoriban tanító szeretett volna lenni,
amikor annyi idős volt, mint én, mivel azonban az édesapjának olyan sok gyermeke volt,
mint a mesebeli szegény embernek, csak a
két legnagyobb bátyja mehetett felsőbb iskolába, az ő számára nem volt járható ez az út.
,,De ne gondold, lelkem, hogy én ezt valaha
is megbántam”, tette hozzá a történet végén.
,,Ha nem tanultam volna ki az asztalosmesterséget, hogy készíthettem volna az én királykisasszony unokámnak kicsi asztalt,
széket?” Az a szék ugyanis, ami a betegeskedéseim idején az ágyam mellett állt, az ő
keze munkája volt. Azt hiszem, ez a beszélgetés volt életem legnagyobb tanítása, ennek
köszönhetem, hogy a beteljesületlen álmok
nem tudtak meggátolni abban, hogy elége-

dett, boldog legyek. Az azonban, amire a
tatám vallomása után a legjobban vágytam,
még abban az évben, nem sokkal a nyári vakáció után valóra vált. Másodikot kezdtem
azon az őszön, és a tanítónőmnek pár napra
családi ügyben el kellett utaznia a városból.
A távozása előtt szülői értekezletet hívott
össze, és végigkérdezte a résztvevőket, hogy
tudná-e valaki helyettesíteni. Fogalmam
sincs, mennyire volt ez szabályos, de nagytatám – aki édesanyám helyett járogatott az
iskolai megbeszélésekre – összeszedte minden bátorságát, és jelentkezett. Nekem, persze, semmit nem árultak el az otthoniak a
,,tataakcióból”, felnőttkoromban mesélte el
anyám, mennyire izgult az édesapja a nagy
nap előtt. Most is pontosan fel tudom idézni
annak az októberi reggelnek a különös, boldog bizsergését, amikor nagytatám nem engedte el a kezem az iskolakapuban, hanem
belépett velem az épület udvarára, onnan pedig
az osztályterembe. Diákéveim legvarázslatosabb időszaka volt az a pár nap, amikor ő volt
a ,,tanító bácsi”. Az osztálytársaim is hamar
megkedvelték, mert igazságos és nyugodt volt,
sem velem, sem mással nem kivételezett, és
az utolsó közös tanóránkon mindenkit meglepett egy marék savanyú cukorkával. Majdnem négy évtized telt el azóta. Ő már rég
elfoglalta megérdemelt helyét az ,,égi katedránál”, de néha úgy érzem, onnan is súg, magyaráz. Különösen ilyenkor, ősszel vélem
hallani a hangot, amitől a lépteim biztosabbak, a gondolataim tisztábbak lesznek.
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A GDP 42,2 százalékára nőtt a román államadósság

Szerkeszti: Benedek István

Sajtóközlemény

Július végén a bruttó hazai termék (GDP) 42,2 százalékát tette ki a teljes román államadósság, amelynek
értéke elérte a 444,399 milliárd lejt – közölte hétfőn
a pénzügyminisztérium.
A közlés szerint a tavalyi év végéhez képest az államadósság 7 százalékponttal nőtt, ugyanis 2019
végén ennek értéke 373,5 milliárd lej volt, ami a GDP
35,2 százalékának felelt meg. A 444,399 milliárd lejből 14,96 milliárd lej a rövid lejáratú adósság, a többi
közép- és hosszú távú. Az adósság legnagyobb részét,
382,92 millió lejt az államkötvények teszik ki. A központi közigazgatás adóssága 429,61 milliárd lej, az
önkormányzatoké 14,79 milliárd lej. A külföldi adós-

ság értéke 221,829 milliárd lej. A Költségvetési Tanács június közepén közzétett éves jelentésében közölte, hogy Románia államadóssága a bruttó hazai
termék (GDP) 50 százaléka fölé emelkedhet 2021-ben
az optimista forgatókönyv szerint, a pesszimista változat szerint a GDP 55 százalékát is meghaladhatja.
A tanács arra számít, hogy az államadósság az idei év
végén meg fogja haladni a GDP 45 százalékát, és arra
figyelmeztettek, hogy a 2020-2021-es időszakban
gyors ütemben fog emelkedni. Szeptember elején a
testület a magas államháztartási hiány miatt is aggodalmát fejezte ki, amely a kormány számításai szerint
az idén a GDP 8,6 százalékát teszi ki. (MTI)

A BBTE közgazdászainak gazdasági elemzése a járvány 200. napján

2020. szeptember 13-a volt a
200. nap az első regisztrált koronavírusos megbetegedés óta Romániában, két nappal előtte pedig a
megbetegedések száma átlépte a
100.000-es határt. A kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának magyar tagozatos
oktatói a COVID–19: Romanian
Economic Impact Monitor kutatási
projekt keretében valós idejű képet
kívánnak nyújtani a koronavírusjárvány romániai gazdaságra gyakorolt hatásairól, valamint az ország
gazdasági kilátásaival kapcsolatos
előrejelzéseket és elemzéseket tesznek közzé (econ.ubbcluj.ro/coronavirus).
Az első 200 nap után a kutatócsoport elemzései alapján az alábbi
következtetések rajzolódtak ki a
román gazdaságra vonatkozóan:
1) A járvány számai:
* Az járvány első 200 napjában
2,04 millió tesztet végeztek és öszszesen 103.495 koronavírusos esetet regisztráltak, melyből 43.025
személy már meggyógyult, 4163
pedig elhunyt. Az aktív esetek
száma szeptember 13-án 56.307.
2) A gazdaság általános alakulása:
* A járvány hatása a román gazdaságra már az első negyedévtől
érezhető volt, de a visszaesés a második negyedévben érte el a mélypontját. Az elemzők várakozásaival
összhangban a gazdaság éves növekedési üteme jelentősen visszaesett
a második negyedévben: -12,3%
2020 első negyedévéhez képest, illetve -10,5% 2019 második ne-

gyedévéhez képest, amely rekordmértékű visszaesésnek számít – a
korábbi válságok idején soha nem
volt tapasztalható ilyen drasztikus
visszaesés egyetlen negyedévben
sem.
* Kisebb vagy nagyobb mértékben, de a járvány az összes nemzetgazdasági ágazatot érintette. Az
Országos Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján a második
negyedévben az ipari ágazatokban
volt tapasztalható a legnagyobb
visszaesés, amelyet a magánszolgáltatások szektora követ. A negyedéves
GDP
visszaesését
keresleti oldalon leginkább a fogyasztási javak vásárlásának jelentős visszaesése okozta.
* A havi bontású adatsorok azt
mutatják, hogy az áprilisi erőteljes
csökkenés után a gazdaság már májusban növekedésnek indult, a növekedési ütem júniusban pedig még
tovább erősödött. Ezenfelül a július
és augusztus is bizakodásra ad okot,
az ebben az időszakban mért gazdasági bizalmi index és a Google mobilitási
indexe
is
jelentős
növekedést vetítenek előre 2020
harmadik negyedévére. Várakozásaink alapján a harmadik negyedév
után a visszaállás ritmusa jelentősen
lassulni fog.
* A járvány alatt a munkanélküliségi ráta növekedésnek indult, a
januári 3,7%-os szintről júliusra
5,4%-ra emelkedett, viszont fontos
kiemelni, hogy a munkahelyek védelmét célzó kormányzati intézkedések
tompították
a
munkanélküliség növekedését.
3) A pénzügyi piacok alakulása:

* A járványhelyzet első heteinek
drámai, akár 20%-ot is elérő csökkenései után a főbb pénzügyi mutatók folytonos javulást mutattak,
aminek eredményeképpen 200 nappal az első koronavírusos eset után
a bukaresti tőzsde BET-indexe
„csak” 5,7%-os kumulált visszaesést jelez.
* Annak ellenére, hogy szeptemberben a lej euróval szembeni árfolyama történelmi értékeket ért el, a
járvány első 200 napján a lej leértékelődése az euróval szemben öszszességében nem volt drámai
(-1,09%), ami többek között a
Román Nemzeti Bank határozott és
időben meghozott intézkedéseinek
köszönhető.
* Összehasonlítva az adatokat a
2008-2009-es válság hasonló időszakáéval, megállapítható, hogy
habár a piacok reakciója és a pénzügyi feszültségek hasonlóak voltak,
mint most, a jelenlegi válsághelyzetben a kilábalás gyorsabbnak és
egyenletesebbnek tűnik. Összehasonlítási alapként, a bukaresti BETindex a 2008-as válság során egy, a
mostanihoz hasonló időperiódusban
29%-os esést is elkönyvelt.
4) A vállalati szektor:
* Annak ellenére, hogy összességében az iparban nagyobb visszaesést regisztráltak, mint a
szolgáltatói szektorban, a gazdasági alágazatok szintjén némely
esetekben teljesen más képet láthatunk: a vendéglátóiparban teljes
összeomlás figyelhető meg, míg az
IT-szektor, valamint a futárszolgálatok a járvány alatt tovább gyarapodtak. Az építőipar éves szinten

ugyan nem csökkent, a növekedés
üteme azonban némileg visszaesett.
* Az alágazatok szintjén a legjelentősebb csökkenés a turizmus és
vendéglátás szektorban volt tapasztalható (67%-os becsült csökkenés
a második negyedévben), valamint
a kulturális, művészeti és egyéb
szolgáltatások szektorában (60%-os
becsült csökkenés a második negyedévben).
5) Mobilitási mutatók:
* A szükségállapotból veszélyhelyzetre való átállás után a lakosság mobilitása szignifikánsan
növekedett (elérve mára a +11%-os
szintet a február 15. – március 1.
közötti időszakhoz képest). A legnagyobb növekedés a „parkok”
(parkok, tengerpart és strandok,
nyitott terek, nyilvános arborétumok) kategóriában észlelhető, ezen
helyek látogatottsága csaknem
megduplázódott ebben az időszakban (+95% a járvány előtti időszakhoz képest).
* A mobilitás legnagyobb növekedései a tengerpart mentén figyelhetők meg: Konstanca megyében a
mobilitási index a +82%, +125%
intervallumban váltakozott az
utóbbi két hónapban, míg Tulcea
megyében szintén jelentős növekedést figyelhetünk meg, ahol az
utóbbi két hónapban +26-39%-kal
haladta meg a mobilitási mutató a
járvány előtt tapasztalt értékeket.
* Az országban négy olyan
megye található, ahol még nem tért
vissza a mobilitás a járvány előtti
szintekre. Erre a négy megyére
mind jellemző, hogy erős szolgálta-

tói szektorral rendelkeznek, ahol az
otthoni munkavégzés és az online
vásárlások trendje továbbra is meghatározó maradt: Bukarest (-10% a
február 15. – március 1. periódushoz képest), Temes (-3%), Kolozs
(-2%) és Iaşi (-1%).
6) Ingatlanpiac:
* Az Országos Kataszteri és Ingatlanhirdetési Ügynökség (ANCPI
– Agenţia Naţională de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară) adatai alapján az ingatlantranzakciók száma
2020 márciusában és áprilisában
drámaian lecsökkent (47%-kal országos szinten, de némely megyékben a csökkenés meghaladta a
80%-ot is). A hirtelen és erős csökkenés után egy csaknem ugyanolyan gyors és erős növekedés
rajzolódott ki, mondhatni „V” alakban.
* Az ingatlantranzakciók számának visszaesése egyelőre nem vonta
maga után az ingatlanárak jelentős
csökkenését: a nagyvárosokban
(Bukarest, Kolozsvár, Temesvár,
Konstanca, Brassó) az ingatlanárak
a járvány alatt alig 3%-kal mérséklődtek, ami sokkal nagyobb optimizmust
mutat,
hiszen
a
2008-2009-es válság hasonló ideje
alatt az ingatlanok árai akár 33%kal is visszaestek.
A kutatási projekt naponta frissülő eredményeit a COVID–19
RoEIM online platformon lehet követni (econ.ubbcluj.ro/coronavirus),
míg a részletesebb elemzéseket a
kutatócsoport a projekt Facebookoldalán
(www.facebook.com/covid19.roeim)
rendszeresen publikálja.
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Dr. Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
tanára: Nem tudjuk, mi lesz hosszú távon

Tanévkezdés járvány idején

Forrás: Puskás Attila – Marosvásárhelyi Rádió/Nemes Attila

2020. március 11-e óta nem tartottak hagyományos tanórákat. A koronavírus-járvány miatt az oktatás átkerült az online térbe. Mind a tanárok, mind
a diákok közül volt, aki kedvelte és volt, aki nem
szerette ezt az oktatási formát. Az általános észrevételek alapján utóbbi tábor volt a nagyobb.

Nagy-Bodó Szilárd

2020. szeptember 14-én azonban újraindult a hagyományos oktatás, az ország különböző részein, azokban a térségekben, amelyek megkapták a zöld jelzést, vagyis az 1000
főre jutó új esetek száma maximum 1. Maros megyében
szinte mindenhol elkezdődik a hagyományos tanítás. A kérdés csak az, hogy meddig fog tartani? Azonban van, ahol hibrid oktatással indult a tanév, és van olyan település is, ahol
kizárólag online.
Fél éve kezdődött el az online oktatás, ami akkor derült
égből villámcsapásként érte az oktatási rendszert. Próbáltak
ugyan ötletekkel előállni, de ezek inkább csak afféle reménytelen próbálkozások és ígéretek voltak. Ezek többsége nem
valósult meg, pedig lehet, hogy nagy szükség lett volna rá,
illetve nagy segítség lett volna a diákok és tanárok számára
egyaránt.
Összeállításunkban Szepessy Lászlóval és dr. Puskás
Attilával beszélgettünk.

Szepessy László, 12. osztályos tanuló,
a Maros Megyei Magyar Diáktanács elnöke:
Tegyük félre a konfliktusokat, és helyezzük
a hangsúlyt a szolidaritásra!

Forrás: Szepessy László – Facebook

– Egy tavasszal készült felmérésből az derült ki, hogy Romániában több százezer olyan diák volt, aki akkor nem rendelkezett internet-hozzáféréssel vagy technikai eszközzel.
Emiatt a társadalomban levő szakadékok még jobban elmélyültek, hiszen a képzett iskolákban tovább tudtak tanulni, viszont ahol nem volt internet vagy eszközök, ott nem. Mi, a

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Román Országos Diáktanáccsal közösen, fel is kértük a minisztériumot, hogy orvosolja a helyzetet, de szeptember 7-én
is csak annyit mondott a tanügyminiszter, hogy folyamatban
vannak az ügyek. Nem mondtak sem konkrét számokat, sem
konkrét eseteket, azt mondták, hogy amint tudják, beszerzik
ezeket az eszközöket. Ez pedig hatalmas gond, várjuk, hogy
a kormány és egyéb szervek segítsenek, hogy mindenki tudja
gyakorolni az alapvető jogát, azaz tanulhasson.
Az előző tanévben teljességgel bebizonyosodott, hogy Románia nem a digitalizáció őshazája. Azt láttuk, hogy voltak
tanárok, akik egyből tudták kezelni a digitális tér nyújtotta
lehetőséget, viszont voltak olyanok is, akiknek egy kicsit nehezebben ment, és segítségre szorultak. De úgy gondolom,
hogy aki kért, az kapott segítséget a diákoktól. Olyan térségekben, ahol lehetőség volt rá, mindenki megpróbálta a lehető legjobban átadni a tudást, azonban nem mindenütt jártak
sikerrel.
Felmerül a kérdés, hogy idén, ahol online oktatás lesz, jobb
lesz-e a helyzet. Kezdjük a történet legelején. Kitört a koronavírus, azt lehet mondani, hogy nem számítottunk rá. Viszont volt fél év kényszerszünet, amiből 3 hónap vakáció
volt. Ebben az időszakban fel lehetett volna készülni arra,
hogy miként kezdődjön a következő tanév. Mégis szeptember
7-én úgy meglepődött a tanügyminiszter, hogy kezdődik az
iskola, mint ahogy télen meglepődnek a hótól, vagy legalábbis ez látszott az arcán a szeptember 7-i sajtótájékoztatón.
Még mindig vannak problémák. A korlátozások miatt nem
biztos, hogy egy 25-30 főből álló osztály elfér a teremben, a
távolságtartás miatt. Továbbá van, ahol hibrid oktatás lesz,
és van, ahol online kezdődik a tanév. Mindenképpen nehézségek vannak, de mi azt tudjuk javasolni mindenkinek, hogy
tegyük félre a konfliktusokat, és a szolidaritásra helyezzük a
hangsúlyt, hogy mindenki tudjon tanulni. A diákok segítsék
a tanárok munkáját, de ők is próbálják megérteni, hogy ez
egy nehéz helyzet, és segítsenek ők is rajtunk, hogy minden
diák tudja folytatni a tanulmányait.
A felsoroltakon kívül még van egy probléma: iskolakezdéskor és az ősz beálltával meg szokott jelenni az influenza, aminek majdnem ugyanazok a tünetei, mint a
koronavírusnak. Tartunk attól, hogy lehet, valaki valamilyen betegségtől szenved, amit nem a koronavírust okoz,
de emiatt is bezárhatják az iskolát két hétre. Talán ez a legveszélyesebb. Sokan életünk egyik legnagyobb vizsgája
előtt állunk, hiszen az érettségi meghatározhatja az életünk
nagy részét. A legrosszabb az egész helyzetben a bizonytalanság, bele sem merek gondolni, hogy milyen lenne az,
ha két hetet járnánk, két hetet nem, egy hetet újra, és így
tovább. Szerintem most az a legfontosabb, hogy mindenki
fogadja el, hogy ez a járvány létezik, védekezzünk ellene,
mossunk kezet, tartsuk be a rendelkezéseket, és alkalmazkodjunk a helyzethez.
Kötelező a maszkviselés, ami segít megállítani a vírus terjedését, vagy legalábbis csökkenti a megbetegedés esélyét.
Azonban a kisebbekkel, az elemisekkel sokkal nehezebb
megértetni azt, hogy miért kell kötelező módon maszkot
hordjanak. A tanítók és tanárok biztos, hogy játékosan, barátságosan és nyugodtan el tudják nekik magyarázni, hogy
ez, bár kellemetlen, de nagyon fontos. Meg kell velük értetni,
hogy a szüleikért, a családjukért, a nagyszüleikért és a barátaikért hordják a maszkot. Egyértelműen kellemetlen mindenki számára, de ha az óvintézkedéseket mindenki képes
betartani, meg tudjuk fékezni a vírust, és a hagyományos
módon folytatódhat az oktatás is.

– A koronavírus-járvány kezdetén nagyon sok családnak
nem volt internet-hozzáférése, vagy nem álltak rendelkezésre
technikai eszközök. Amennyiben a helyzetet jelenleg hivatalosan, intézményes szempontból nézzük, akkor el kell mondani, hogy nem történt nagy előrelépés. Tehát az állami
támogatás, az állami segítségnyújtás akadozik, nem tudok
arról, hogy jelenleg kaptak volna segítséget a diákok vagy a
szülők. Hogyha a családok egyéni úton-módon megoldották
ezt a kérdést, akkor van számítógép és internetkapcsolat, ha
nem, akkor nincs, hiszen ennek a kérdésnek anyagi vonzata
is van, tehát amennyiben a család be tudott fektetni ebbe,
akkor megoldotta, ha nem, akkor sajnos a gyermekeknek a
helyzete változatlan, vagyis a technikai felszereltség ugyanolyan szinten van, mint a járvány kitörésének pillanatában.
A tanárok szerencsére részt vehettek különféle online felkészítőkön. Ez nagyban függött a tanárok kíváncsiságától és
tudásvágyától. Az a tanár, aki szeretett volna ebben fejlődni
és az új lehetőséget megismerni, beiratkozott továbbképzőkre, és megoldotta magának ezt a kérdést. A Bolyai Farkas
Elméleti Líceumban az informatika szaktanárok tartottak háromnapos felkészítőt a kollégáknak. Ugyanakkor ki kell
emelni azt is, hogy a pedagógusszövetség szintén szervezett
továbbképzőket, a Bolyai Nyári Akadémián is volt olyan továbbképző, amelyen az új platformokkal ismerkedhettek a
tanárok, tehát segítséget kaptunk mind az iskolától, mind
pedig a pedagógusszövetségtől. Ezek a felkészítők mindenképpen hasznosak voltak. A hatékonyságukat még a sok-sok
gyakorlati óra fogja majd megadni, ugyanis nem könnyű egy
olyan tanárnak beleszokni ebbe az új világba, aki most találkozott életében először ezekkel a platformokkal, legyen akár
idős, akár fiatal. A tanár tanítás közben arra koncentrál, hogy
a tananyagot átadja, és most emellé még bejött ez a technikai
kérdés is. Ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy ennek
a hatékonyságával még várni kell, idővel ezek az órák is
egyre jobbak lesznek, valamint a tanárok is beleszoknak az
új helyzetbe. A kérdés csak az, hogy meddig kell ezt az oktatási formát fenntartani.
Szeptember 14-én az ország nagy részében elkezdődött az
iskola, Marosvásárhelyen is. Az oktatási intézményekben
pedig kötelező a maszkviselés. Ezt a törvény erejével kell betartatnunk, hiszen előírás, hogy maszkban kell lenni. A tanárok is kötelezően maszkot kell viseljenek, és erre a diákokat
is fel kell szólítsák. A kérdést itt úgy is megközelíteném, hogy
milyen maszkkal kell ülni, mert tudjuk, hogy többféle maszk
van, és meg kell nézni, hogy melyik az a típus, amelyik kevesebb nehézséget okoz a lélegzetvételnél. Én úgy látom,
hogy ez mindenképpen kellemetlen, de az előírásokat muszáj
betartani, mert másképp veszélyeztetjük a körülöttünk lévők
egészségét és a sajátunkat is.
További kérdés az, hogy meddig fog tartani a hagyományos iskola ott, ahol egyáltalán elkezdődik. Meglátásom szerint ez nagyban függ a járványgörbe alakulásától. Abban az
esetben, hogy ha nem csak a maszkviselésre, hanem a rendszeres kézmosásra, az intenzív kontaktus kerülésére és a távolságtartásra is tényleg odafigyelünk, valahogy el lehet kerülni
azt, hogy visszajussunk oda, ahol tavasszal voltunk. Mi az iskolában odafigyelünk, és felhívjuk a gyermekek figyelmét a
kézmosásra és távolságtartásra, a következő két hétre a mi iskolánk az előírások szerint rendezkedett be. Viszont ha bármilyen fertőzésveszély felmerül, ha három gyermek vagy akár
tanár is már fertőzött, akkor tudjuk, hogy az az iskola piros
zónába kerül. Nagyon nyitott kérdés az, hogy mikor tér vissza
a normalitás és a szemtől szemben történő oktatás.
Még az influenza is gondot jelenthet, hiszen hasonlók a tünetei, mint a koronavírusnak. A jelenlegi időszakban még nagyobb felelősség hárul a szülőkre. Amennyiben tüneteket
észlelnek a gyermeküknél, ne küldjék őket iskolába, hanem
vigyék orvoshoz. Amint mi, tanárok egy gyermeknél ezeket
a tüneteket észleljük, rögtön az iskolaorvoshoz küldjük. Reméljük, hogy erre nem kerül sor.
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KELEMEN MÁRTON:
Egy zöldebb városért

Évekig természetvédő
civil szervezetben tevékenykedtem, számos zöldprojekt menedzsere voltam, a
megyei tanács
alelnökeként
az önkormányzatban is dolgoztam. Városi
tanácsosként
egy zöldebb,
tisztább Marosvásárhelyért
tevéfogok
kenykedni. El
szeretném érni,
hogy a vegyipari kombinát
ne rontsa, ne
ronthassa tovább az életminőségünket,
hogy parkjaink
és zöldövezeteink minőségi
és egészséges
kikapcsolódási lehetőséget nyújtsanak. Ugyanakkor prioritásom a Poklos-patak medrének átrendezése. A civil szervezetekkel közösen pedig azon leszünk, hogy minél előbb
kerékpárbarát várossá tegyük Marosvásárhelyt.

KAKASSY BLANKA:
Egy családbarát városért

Civil szervezetekben és a megyei
ifjúsági
igazgatóságnál
szerzett tapasztalataimat szeretném
kamatoztatni a város
érdekében. Marosvásárhelyt
családbarát várossá kell alakítanunk,
ahol
érdemes gyereket
vállalni, jövőt
tervezni. Ehhez
viszont megfelelő feltételeket
kell teremteni.
Az első lépések
egyikeként
új
bölcsődéket,
óvodákat kell létesítenie az önkormányzatnak,
továbbá olyan
szabadidő- és játszótereket alakítanánk ki, ahol
koruknak megfelelő játszótéri bútorzattal ellátott,
biztonságos térben lehetnek együtt a gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel. Számos civil
szervezet működik e területen, amelyekkel karöltve az önkormányzat támogatásával
megfelelő családi programokat szerveznénk.

BERECZKI SÁNDOR:
Nem hagyom elveszni a múltat

Történész vagyok. Ebből fakadóan úgy tekintek a jövőre, hogy a múltból építkezem. Marosvásárhely épített örökségének, a város jellegének megőrzése különösen
fontos számomra. Tanácsosként olyan határozatokat fogok kezdeményezni, amelyek
műemlék épületeink felújítását ösztönzik, ugyanakkor fontos, hogy az új városrendezési tervnek szerves része legyen a városközpontban található műemlék épületek
védelme. A Gecse Utcai Református Egyházközség gondnokaként felelősségemnek
tartom, hogy az önkormányzat kiszámítható kapcsolatot alakítson ki a marosvásárhelyi történelmi egyházakkal, egyházi szervezetekkel, és pályázatok útján támogassa
ezek közhasznú, prevenciós, felvilágosító, közösségépítő és felzárkóztató programjait.

ISZLAI TAMÁS:
A városépítés szakmai kihívás

Marosvásárhely csak a
peremtelepülésekkel
együtt
képzelheti el a
jövőjét. Építészmérnökként pontosan
látom,
hogy közös projektekben kell
gondolkodni. A
városközpontba
tervezett parkolóházak megépítése, a főtér
forgalmának átalakítása, gyalogosövezet
kialakítása, a környező településeket is lefedő
közszállítás létrehozása, valamint
a városi körgyűrű
megépítése nemcsak
közéleti,
hanem szakmai
kihívást is jelent
számomra. Mind
a mérnöki szemlélet, mind a városrendészetben
szerzett tapasztalatom segít abban, hogy nemcsak a problémákat, hanem a megoldásokat
is látom. Marosvásárhely helyi tanácsában is ezt a szemléletet szeretném meghonosítani.

Az elmúlt 20 év
legfontosabb
választása jön

(Fizetett hirdetés)

Soós Zoltán újságíróknak nyilatkozva kifejtette,
hogy az idei lesz az elmúlt 20 év legfontosabb választása Vásárhely életében. Szeptember 27-én el
kell dönteni, hogy milyen jövője lesz városunknak,
mi történik a következő 15 évben. „Választanunk
kell: beindul végre a fejlődés, és emelkedő pályára
kerül a város, vagy még inkább lemaradunk és elszigetelődünk. Itthon maradnak és hazajönnek a fiatalok, vagy azok is elmennek, akik még itt
vannak” – fogalmazott a független polgármesterjelölt.
Soós rámutatott arra, hogy „az esély ma nagyobb,
mint az elmúlt 20 évben bármikor”, hiszen 12
román és egy magyar polgármesterjelölt verseng,
szemben 2016-tal, amikor összesen hat jelölt közül
az akkori polgármester volt a fő esélyes, és gyűjtötte
be a román szavazatokat. Ma magyar oldalon összefogás van, román oldalon viszont nincs.
„Jelenleg a három esélyesebb román jelölt egymással foglalkozik. Közöttük nincs összefogás, ők
egymás ellen kampányolnak. A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy Maior a legesélyesebb jelölt, és a többi román jelölt szavazótáborából is el
tud venni. A magyarok számára nem lehet kérdés a
választás, egyértelmű a döntés. De a józan gondolkodású románok is belátják már, hogy ki az, aki a
változást képviseli, ki az, aki le tudja győzni Maiort
és rendszerét” – fogalmazott a független polgármesterjelölt.
„Most győzzön Vásárhely! Mert most minden körülmény adott hozzá” – mutatott rá Soós Zoltán.
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Az Adó- és Pénzügyi Hivatal új szolgáltatása

Adófizetők online időpontkérése

A Pénzügyminisztérium az
Országos Pénzügyi Információs Központtal, valamint az
Adó- és Pénzügyi Hivatallal
közösen kifejlesztett és beindított egy új elektronikus
szolgáltatást, az online időpontkérést.

Az online időpontigénylési
(programare) szolgáltatás elérhető
a www.anaf.ro honlapon az online
szolgáltatások (Servicii online)
ablak 5-ös pozícióján. Az adófizetők azonosíthatják magukat a saját
virtuális térben, ugyanakkor ott
egyeztethetnek időpontot a pénzügyi ellenőrrel. A szolgáltatás elérhető a saját virtuális térben is.
Így mind a magán-, mind a jogi
személyek online beütemezhetik
a találkozót a hivatalnokokkal a
megyei pénzügyi igazgatóságokon.
Az adófizetőket a felvetendő
probléma függvényében a szakterületen dolgozó alkalmazotthoz
irányítják a következő témakörök-

ben: • magánszemélyek adónyilatkozata • jogi személyek adónyilatkozata
•
magánszemélyek
befizetési nyilvántartása • jogi személyek befizetési nyilvántartása •
engedélyek és jóváhagyások
(pénztárgépek) • magánszemélyek
kényszer-adóbehajtása (végrehajtása) • jogi személyek kényszeradóbehajtása (végrehajtása) •
pénzügyi igazolás (priusz) • szakasszisztencia • kettős adózás elkerülése.
Az online beütemezési szolgáltatást az adófizetők olyan esetekben használhatják, amelyek nem
igényelnek hosszabb ügyvitelt,
ugyanis minden személy ügyintézésére 30 percet szánnak. Amenynyiben az adófizető később lépik
be, vagy nem jelentkezik, utólag is
fogadják a 30 perces időtartamban.
A vírusjárványra való tekintettel
az adófizetők a beütemezést követően csak testhőmérséklet-mérés
után léphetnek be a hivatalokba,
kötelező a védőmaszk viselése

(orr, száj eltakarása). Amennyiben
nem tesznek eleget az említett követelményeknek, a találkozót újra
kell ütemezni. Ez esetben is kötelező az egészségvédelmi szabályok
betartása.
A pénzügyi hivatalokban általában a bejárat közelében az előre
egyeztetett találkozókra külön helyiségeket rendeztek be, hogy
amennyiben lehet, korlátozzák a
személyes kapcsolatot az adófizető
és a pénzügyi hivatal munkatársai
között.
A Pénzügyminisztérium tisztességes kapcsolat kiépítésére törekszik az Országos Adó- és Pénzügyi
Hivatallal, az adófizetőkkel teljes
körű, elérhető és korszerű szolgáltatásokkal. Ezért a minisztérium,
az Országos Pénzügyi Információs
Központ és az adóhivatal olyan
elektronikus szolgáltatások bevezetésén munkálkodik, amelyekkel
megkönnyíti az adófizetők ügyvitelét (adóbefizetés, nyilatkozatok
benyújtása stb.). (sz)

Meghosszabbították a készenléti állapotot

Szabályok a választási kampányban

A kormány hétfői ülésén elfogadta a veszélyhelyzet meghosszabbítására és a választási
kampányban érvényes szabályokra vonatkozó határozatát. Az Agerpres tájékoztatása
szerint Ludovic Orban miniszterelnök bejelentette: szeptember 15-től további 30 nappal hosszabbítják meg a koronavírus-járvány
elleni védekezésül elrendelt készenléti állapotot.

Raed Arafat belügyi államtitkár, országos katasztrófavédelmi igazgató elmondta, a választási kampányban érvényes szabályokról a kormány javaslata
alapján az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU)
2020/45-ös határozata rendelkezik.
Változás az eddigiekhez képest, hogy engedélyezik
tüntetések szervezését, maximum száz fő részvételével és az egészségügyi előírások (távolságtartás,
maszkviselés stb.) betartásával. Ugyanez vonatkozik

A jövő tanévre érvényes

a kampányrendezvényekre is. A szeptember 27-i helyhatósági választásokon a szavazóhelyiségekben kötelező lesz a maszkviselés és a távolságtartás mellett a
kézfertőtlenítés be- és kilépéskor.
Azok, akik személyazonossági kártyával rendelkeznek, saját kezűleg fogják azt behelyezni az adatleolvasó eszközbe. Akinek még régi típusú
személyazonossági igazolványa van, annak az adatait
egy választóbizottsági tag fogja feldolgozni, miután
fertőtlenítette a kezét.
Raed Arafat szerint szemináriumokat és műhelygyakorlatokat ugyanolyan feltételek mellett lehet tartani, mint színházi vagy más előadásokat.
Ludovic Orban arra figyelmeztette kollégáit, hogy
nagyon pontosan le kell szögezni a mozgóurna kérésére vonatkozó szabályokat olyan személyek esetében, akik koronavírus-fertőzöttek vagy lakhelyi
elkülönülésben vannak.

Megjelent
a képességvizsgák menetrendje

Múlt héten megjelent a Hivatalos Közlönyben a 2020/2021-es tanév képességvizsgáinak lebonyolítási menetrendje
– tájékoztatott közleményben az
Agerpres. A vizsgákra 2021. június 7–11.
között lehet iratkozni.

A képességvizsgák június 22-én kezdődnek, a végleges eredményeket július 4-én teszik közzé. 2021. június 22-én tartják a román
nyelv és irodalom írásbeli képességvizsgát.
Június 24-én a matematika írásbelire kerül
sor, június 25-én pedig az anyanyelv és irodalom írásbelire. Az eredmények közzétételének időpontja: június 29-én 14 óráig.
A fellebbezéseket 2021. június 29-én (16–
19 óra között), illetve június 30-án (8-tól 12
óráig) lehet benyújtani. Június 30. – július 4.
között oldják meg a fellebbezéseket, július 4én pedig a végeredményt teszik közzé.
A rendelet szerint azok a tanárok, akiknek
rokonai részt vesznek a vizsgán, semmilyen
módon nem kapcsolódhatnak be a folyamatba. A dolgozatokat rendszerint az országos vizsgákon értékelő tanárok testületének
tagjai javítják. A felügyelő tanárok nem vihetnek be a vizsgaterembe semmilyen táskát,

csomagot, telefont, folyóiratot, újságot vagy
könyvet.
A tanulók nem vihetnek be a vizsgaterembe
tankönyveket, könyveket, szótárakat, példatárakat, szöveggyűjteményeket, jegyzeteket,
piszkozatokat vagy más tanulók dolgozatait,
amelyek felhasználhatók a feladatok megoldására. Tilos ugyanakkor a mobiltelefon, a
fejhallgató vagy más elektronikus számítási
vagy kommunikációs eszköz használata,
amely lehetővé teszi az internethez, közösségi
hálózatokhoz való csatlakozást. A csalás miatt
kizárt tanulók 1-es osztályzatot kapnak dolgozatukra. A rendelet szerint összehasonlítják
a megfellebbezett dolgozatokra adott jegyeket
az eredeti jegyekkel, és amennyiben az újraértékelés után kapott pontszám egy jegynél
többel különbözik az eredetileg kapott jegytől, két tapasztalt tanárból álló új fellebbviteli
bizottságot neveznek ki. Ez a bizottság – újratitkosítás után – még egyszer kijavítja a dolgozatot, és az általuk adott osztályzat lesz a
végső jegy. Az ideihez hasonlóan, a vizsgán
elért eredményeket név nélkül teszik közzé.
A név helyett használt kódokat az első vizsgán kapják kézhez a tanulók. (szer)

Személyazonossági
14 év alatti kiskorúak számára is

Elektronikus
személyi igazolványok

Bevezetik az elektronikus
személyazonosító
igazolványt, az elektronikus aláírást, illetve a 14 év alatti
gyerekek számára is igényelhetik szüleik a személyi igazolványt.
A
törvényt
augusztus 3-án hirdette ki az
államfő.

A jogszabály több olyan törvénymódosítást is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy az elektronikus
okmány birtokosa online igazolhassa magát, ezáltal különféle
elektronikus szolgáltatásokat vehessen igénybe – tájékoztatott az
Agerpres. A törvény értelmében a
polgárok választhatnak majd az
egyszerű és az elektronikus személyi igazolvány között. Utóbbi lehetővé teszi tulajdonosa számára,

hogy bejelentkezzen a belügyminisztérium, valamint más állami és
magánintézmények informatikai
rendszerébe, illetve hogy használja
az elektronikus aláírást.
Újdonság, hogy – kizárólag a
szülők vagy törvényes képviselő
igénylésére – a 14 éven aluli gyerekeknek is kibocsátanak egyszerű
vagy elektronikus személyi igazolványt. A jogszabály leszögezi, hogy
az ideiglenes személyi igazolvány
érvényességi ideje 45 nap. Az egyszerű és az elektronikus személyi
igazolvány érvényességi ideje 0 és
14 év közöttiek esetében két év, 14
és 18 év közöttiek esetében négy év,
18 éven felüliek esetében tíz év. A
60 éven felülieknek kiadott egyszerű személyi igazolvány korlátlan
ideig érvényes. (sz.p.)

Szeptember 30. a határidő

Ingatlan-, telekés gépjárműadó befizetése

A marosvásárhelyi önkormányzat Helyi Adók és Illetékek Osztálya tájékoztatja a
magán- és a jogi adófizetőket, hogy a 2020. évre vonatkozó ingatlan-, telek- és
gépjárműadó befizetésének
határideje szeptember 30. E
dátum után havi vagy részhavi 1%-os késedelmi díjat
számolnak fel.

A helyi adókat és illetékeket
készpénzzel és bankkártyával a következő
helyszíneken
lehet
befizetni: a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban; a Tudor negyedbeli kihelyezett irodában, a
Merészség utca 19. szám alatt; a
Bolyai utca 3. szám alatti kihelyezett irodában; a Kós Károly 1B
szám alatti kihelyezett irodában (az
Energomur volt, az ADP jelenlegi

székhelye); a volt Kossuth/Călăraşilor utca 26–28. szám alatti kihelyezett irodában, a lakosságnyilvántartó hivatalban.
A befizetés ugyanakkor online is
megejthető, magánszemélyek számára a ghiseul.ro platformon keresztül, jogi személyeknek a
Globalpay platform segítségével. A
hivatal közleményben felkéri az
adófizetőket, hogy a késedelmi
díjak felhalmozódásának elkerülése
érdekében határidőre fizessék be az
adókat és illetékeket. A helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos öszszes
formanyomtatvány,
a
szükséges iratok jegyzéke, a befizetési kötelezettségekhez rendelt
IBAN-kódok (bankszámla-azonosítók) megtalálhatók az intézmény
www.tirgumures.ro honlapján, az
Adók és illetékek menüpont alatt.

Pályázat kiváló tanulók számára

Mákvirág díj

Azaz a megye legjobb IX., X., XI. és közlése magával vonja a pályázatból törXII. osztályos tanulója cím elnyeré- ténő kizárást.
A pályázónak a regisztrációt követően a
sére hirdet pályázatot a Romániai
kitöltött adatlap nyomtatott változatát be
Magyar Pedagógusok Szövetsége.

A díjra online lehet pályázni, beküldési
határidő: 2020. szeptember 30.
A Mákvirág díj pályázaton azok a romániai magyar közoktatásban tanuló 9–12.
osztályos tanulók vehetnek részt, akik a
2019–2020-as tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el, tantárgyversenyek, kulturális és sportrendezvények
díjazottjai és példás magatartású tanulók.
A díjra megyénként lehet pályázni, és a
tanulók elérhetik a bronz, ezüst, arany és
gyémánt fokozatot, aszerint, hogy a pályázó
egyszeri, kétszeri, háromszori vagy akár
négyszeri kitüntetett. A pályázat elbírálásának döntő szempontjai: minimum 9,20-as
tanulmányi átlag, 10-es magaviseleti jegy,
hazai és nemzetközi tantárgyversenyeken
elért eredmények, országos és megyei,
sport-, kulturális és tudományos diákköri
rendezvényeken elért eredmények (a versenyeredményeket az önéletrajzban fel kell
tüntetni). A díjra online lehet pályázni a
makvirag.rmpsz.ro honlapon. A pályázók a
regisztráció során hiteles adatokkal kötelesek kitölteni az adatlapot. Valótlan adatok

kell küldenie a megyei vagy területi
RMPSZ-elnökhöz.
A pályázatokat a megyei RMPSZ-elnökségek bírálják el, ellenőrizve az oktatási intézményekben a pályázatban feltüntetett
adatok hitelességet. A regisztráció során
megadott értesítési címen tájékoztatja majd
a pályázót az RMPSZ országos elnöksége
a díjak odaítélésére vonatkozó döntéséről.
Az adatlap rovatait ékezetek használatával,
nagybetűs írásmóddal kell kitölteni. A pályázó a család- és keresztnevét a hivatalosan
használt
módon
(ahogy
a
személyazonossági igazolványban található) kell kitöltse, az oktatási intézmény
nevét is a hivatalosan használt módon, magyar nyelven kell kitölteni.
Ha a pályázat benyújtását követően az
igénylő értesítési címe, személyes telefonszáma
megváltozik,
jelezze
az
rmpsz@rmpsz.ro címen. Programfelelős:
Köllő Zsófia, kollozsofia@rmpsz.ro, tel:
0745-038-712, információk: Hegyi Anikó,
tel.: 0736-222-171, rmpsz@rmpsz.ro.
(sz.p.p.)
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Bálint Zsombor

A Sepsi OSK egyenlítése után nem maradt idő középkezdésre

A hajrában mentett pontot a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a Gyurgyevói Astra elleni idegenbeli
találkozón, a labdarúgó 1. liga 3.
fordulójában: amikor már mindenki
elkönyvelte a vereséget, Šafranko
az ötödik hosszabbításpercben, az
utolsó támadást lezárva egyenlített.
Leo Grozavu vezetőedző folytatta a háromszéki csapat megújítását a kéthetes bajnoki szünet után is,
hiszen olyan játékost nevezett a
Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 3. forduló:
Gyurgyevói Astra – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-2 (1-1)
Gyurgyevó, Marin Anastasovicistadion, nézők nélkül. Vezette:
Iulian Călin (Ștefănești) – Mircea
Orbuleț (Bukarest), Bogdan
Gheorghe (Bukarest). Tartalék:
Cătălin Popa (Pitești). Ellenőr:
Nicolae Marodin (Bukarest).
Gólszerzők: V. Gheorghe (15.,
48.), illetve Bouhenna (24.), Šafranko (90+5.).
Sárga lap: Răduț (70.), Graovac
(79.), Ștefănescu (90+1.), illetve
Aganović (45.), Bouhenna (79.),
Radunović (82.), V. Gheorghe
(84.).
Kiállítva: V. Gheorghe (86.).
Astra: Lazar – David Bruno,
Graovac, Dima, Radunović,
Șerban (15. Szeto), Crepulja,
Moise (81. Balaure), V. Gheorghe, Alibec (90. Găman), Răduț.
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov,
B. Mitrea, Bouhenna, Fl. Ștefan,
Aganović (60. Šafranko), Fofana
(80. Kovács), Purece (80. Achahbar), Golofca, Carnat (60.
Ștefănescu), V. Mitrea (9. Nouvier).

kezdőbe, aki az előző fordulóban
még ellenfélként lépett pályára a
Sepsi ellen: a CFR-től érkező Golofcáról van szó. Először fordult elő
az is, hogy csak azért nevezett a
kezdőbe Grozavu egy 21 év alatti
labdarúgót, hogy azt a 9. percben
lecserélje, alkamazva azt a sokat bírált manővert, amelyet az edzők a
korhatáros játékosokra vonatkozó
szabály kijátszására használnak.
Az OSK jobban kezdett, azonban
az Astra első támadása gólt ért, amikor a hajszálpontosan érkező beadást Valentin Gheorghe a hálóba
fejelte. A gól megfogta a zöld mezeseket, az Astra lett egy ideig veszélyesebb, de egy szöglet mégis
meghozta az egyenlítést. Egy lecsorgó labdát Bouhenna hat méterről könnyedén a hálóba küldött.
A második félidőben megismétlődött a forgatókönyv. Az OSK volt
ismét a kezdeményezőbb, de újabb
gólt kapott az Astra első támadása
során. Ugyanaz a Valentin Gheorghe cselezte be magát a jobb oldalon, és laposan a hosszúba küldte a
labdát, kihasználva, hogy Niczuly
lekésett a vetődéssel.
1. Craiova
2. Botoşani
3. Voluntari
4. CFR
5. FCSB
6. Medgyes
7. Tîrgovişte
8. UTA
9. Jászvásár
10. Nagyszeben
11. Clinceni
12. Sepsi OSK
13. Dinamo
14. FC Argeş
15. Astra
16. Viitorul

A második kapott gól, úgy tűnt,
végzetes lesz a szentgyörgyi csapat
számára, mert a folytatásban szinte
semmi nem sikerült a Grozavu-csapatnak. Langyos passzolgatással
próbáltak rést találni az ellenfél védelmén, ám ezt könnyedén szerelték a gyurgyevói focisták. Utóbbiak
aztán az időhúzás taktikáját kezdték
alkalmazni, és ez lett a vesztük.
Előbb Valentin Gheorghe kapott
két perc alatt két sárgát, az egyiket
időhúzás miatt, továbbá a játékvezető szokatlanul sokkal, öt perccel hosszabbította meg a mecscset.
Az utolsó kétségbeesett támadás
pedig meghozta az egyenlítést. Egy
megpattanó labda a tizenhatos közepén találta Šafrankót, aki félfordulásból a rövid sarokba küldte. A
játékvezető pedig kétszer egymás
után a középre mutatott: először,
hogy megadja a gólt, majd hogy lefújja a találkozót...
A Sepsi OSK kegyetlenül nehéz
idény eleji programja ezzel még
nem ért véget. Szombaton újabb
erős ellenfél következik: a Konstancai Viitorult fogadják.

Az 1. liga állása
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Nyárádtő folytatja a kupában

A Románia-kupa első megyeközi fordulójának találkozóival rajtolt az idény a 3. ligás
labdarúgócsapatok számára, illetve azoknak
az alsóbb osztályokból érkezőknek, amelyeket a megyei labdarúgó-egyesületek neveztek
mint a megyei szintű forduló nyertese. (Volt
ahol sikerült lezárni a sorozatot, máshol
egyéb szempontok szerint jelölték ki a megye
képviselőjét, vagy volt, ahonnan egyáltalán
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nem jelentkezett senki.) Így is nem kevesebb,
mint kilenc meccset nem játszottak le, mert
az egyik fél vagy megszűnt, vagy pedig nem
vállalta a tesztelési költségeket.
Maros megyét a két 3. ligás csapat képviselte, Nyárádtőt a megyei kupasorozat lezárása híján mint feljutó klubot nevezte a
megyei egyesület. Adrian Pop tanítványai ezt
győzelemmel hálálták meg a koronavírus-fer-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Románia-kupa, 1. megyeközi szakasz: Nyárádtői Unirea – Tordai Sticla 4-1
(4-0)
Nyárádtő, városi stadion, 100 néző (hivatalosan nézők nélkül). Vezette: Octavian Ciucanu
– Andrei Pavel, Claudiu Schiopet (mind Brassó). Ellenőr: Ioan Orosfăian (Marosludas).
Nyárádtő: Negrușa – Trăistan, Birtalan (65. Stoica), Bucur, Coman, Aldea, Moț (46.
Potor), Ruja (46. Solymossy), Bujor (46. Pop), Bodor (65. Ioja), Iliescu.
Sticla Arieșul: Botezan (46. Onciu) – Pârv (46. Cobârzan), Marcu, Cocoară, Indreica (46.
Ionescu), Sălăgean (69. Tothăzan), Vescan (46. Hetea), Fl. Dan, Ciurcui, Paleoca.
Gólok: Iliescu (21., 40.), Bodor (31., 38.). illetve Ionescu (90+2.).

Röviden

• Menesztették Bölöni Lászlót a
belga bajnoki ezüstérmes KAA
Gent labdarúgócsapatától. A klub
elnöke, Ivan De Witte tévedésnek
minősítette a marosvásárhelyi edző
foglalkoztatását. Bölöni augusztusban érkezett a Genthez, amelyet
csak három meccsen irányíthatott:
ezekből egyet megnyert csapata,
kettőt elvesztett, legutóbb a szerény
képességű Eupen otthonában. A
klubelnök nem vonta kétségbe,
hogy Bölöni mindent megtett a sikerért, ám aggályosnak nevezte,
hogy a tréner nem találta meg a
hangot a játékosokkal, és azt
mondta: nem szeretnék, hogy súlyosbodjon a helyzet. A klub egyelőre Wim De Decker másodedzőt
bízta meg a csapat vezetésével.

• Újabb román játékos az olasz
labdarúgó Serie A-ban: a válogatott
kapus Ciprian Tătăruşanu után, aki
a napokban az AC Milanhoz igazolt, Denis Drăguş a Crotonéhoz írt
alá. A 21 éves csatár a Hagi-akadémián nevelkedett, a Standard Liegetől érkezett kölcsönben.
• Cseh támadót igazolt a Medgyesi Gaz Metan 1. ligás labdarúgócsapat. Tomas Smola 31 éves, két
évre kötelezte el magát a Szeben
megyei klubnál. Legutóbb a cseh
élvonalbeli Banik Ostravánál szerepelt.
• „Buborékban” rendezett tornákkal rajtolt a kézilabda-bajnokság
Romániában. A férfiaknál kedden,
Sepsiszentgyörgyön rendezték az
első mérkőzéseket: Nagybányai
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Gyurgyevói vendégszerepléssel folytatódott a háromszékiek nehéz idény eleji meccssorozata
Fotó: Pro Sport

Eredményjelző
• 1. liga, 3. forduló: FC Argeș Pitești – Aradi UTA 1-1, Bukaresti Dinamo – FC Botoșani 1-1, Academica Clinceni – Chindia Tîrgoviște 00, Jászvásári CSM Politehnica – Medgyesi Gaz Metan 1-4, FC
Voluntari – Bukaresti FCSB 2-1, Gyurgyevói Astra – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK 2-2, Kolozsvári CFR – Nagyszebeni Hermannstadt 1-0,
Konstancai Viitorul – CSU Craiova 1-4.
• 2. liga, 3. forduló: Lénárdfalvi ACS Fotbal – Zsilvásárhelyi Viitorul
Pandurii 3-4, Bákói Aerostar – Resicabányai CSM 0-1, Unirea 04 Slobozia – CS Mioveni 0-0, Bukaresti Metaloglobus – Concordia Chiajna
1-1, Zsilvásárhelyi Pandurii Lignitul – Turris-Oltul Turnu Măgurele 05, CSM Slatina – Bukaresti Rapid 0-3, Universitatea Craiova – Dunărea 2005 Călăraşi 2-1, Bodzavásári Gloria – Kolozsvári Universitatea
2-1, Temesvári ASU Politehnica – Konstancai Farul 2-1. Az élcsoport:
1. Rapid 9 pont, 2. Universitatea Craiova 7 (7-3), 3. Temesvári ASU
Politehnica 7 (3-1).
• NB II, 8. forduló: BFC Siófok – Vasas FC 2-0, Debreceni VSC – FC
Ajka 5-3, Budaörs – Kaposvári Rákóczi FC 0-3, Szentlőrinc – Soroksár
SC 1-2, Békéscsaba 1912 Előre – Nyíregyháza Spartacus 2-0, Gyirmót
FC Győr – DEAC 3-0, Szombathelyi Haladás – Pécsi MFC 0-0, Kolorcity Kazincbarcika – WKW ETO FC Győr 0-5, Szolnoki MÁV FC
– Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-2. Az élmezőny: 1. DVSC 17
pont, 2. Gyirmót 16 (14-7), 3. Békéscsaba 16 (11-5).

tőzések miatt foghíjasan érkező tordai csapat
ellen. A találkozónak legalább 100 nézője
volt, akik az öltözőkkel szembeni, egykor lelátók építésének szándékával emelt töltésről
nézték végig a találkozót. Ez nem számít a
stadion területének, a mérkőzés hivatalosan
és az előírás szerint nézők nélkül zajlott. Az
eset azonban jól szemlélteti a hivatalos előírások hiábavalóságát ezen a szinten, hiszen
annyian simán elfértek volna a lelátón is,
bőven betartva a fizikai távolságtartást, és itt
aztán nem fenyeget az, hogy az ultrák fittyet
hánynak a szabályoknak. Az ultrák amúgy az
1. ligában most is fittyet hánynak a szabályoknak, ha nem jutnak be a lelátóra, akkor a
kerítésen kívülről a stadion parkolójában
vagy egyebütt tesznek valamit – a hatóságok
tehetetlensége következtében – a távolságtartásra, és a vírus terjedésének megelőzését
szolgáló egyéb szabályokra.
A meccs már az első félidőben eldőlt,
amelyet nagy fölénnyel uraltak a házigazdák.
Az 1. ligás tapasztalattal is rendelkező Iliescu a 21. percben mintegy 25 méterről a

Minaur – CSM Vaslui 28-23, Resicabányai CSM – CSM Focşani 1522, Dunărea Călăraşi – Bodzavásári
HC 20-21. A nőknél október 7-én
kezdődhet az idény. A sportági szövetség kéthetes zárt edzőtáborra kötelezi a csapatokat, és valamennyi
játékosnak két negatív koronavírustesztet kell bemutatnia az egyes tornák előtt.
• Az amerikai Lake Placid helyett
a németországi Altenbergben rendezik a februári bob- és szkeletonvilágbajnokságot, jelentették be. A
nemzetközi sportági szövetség
azért változtatott a helyszínen, mert
a koronavírus-járvány miatt nem
lenne biztosított a zavartalan rendezés az Egyesült Államokban, és
az utazási korlátozások is komoly
gondot okoznának. A február
5–14-e közötti időpont nem módosult.
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felső sarokba küldte a labdát, majd a 31.
percben ugyanő adott kiváló passzt az alig
16 esztendős Bodor Györgynek, aki korát
meghazudtoló higgadtsággal helyezte a
hosszú alsóba. A 38. percben ismét Bodor
volt eredményes, aki szemfülesen használta
ki, hogy Indreica nem tudott elsőre felszabadítani, majd két perccel később Iliescu igen
látványos kapásgólt lőtt éles szögből a hatos
bal sarkából.
Négy-nullánál a szünetben az edzők úgy
döntöttek, hogy edzőmeccsé teszik a találkozót, így nagyon sok cserét hajtottak végre. A
játék képe annyiban változott, hogy Nyárádtő
átengedte a kezdeményezést, és inkább ellentámadásokkal veszélyeztetett, a szünetben
beálló Solymossy, Potor és Pop sorra több hatalmas lehetőséget hagytak ki. Torda a mérkőzés utolsó jelenetében szépített, ezt
követően a játékvezető le is fújta a meccset,
már nem kellett középről kezdeni.
A megye másik képviselője, a Szászrégeni
Avântul 2-0-s vereséget szenvedett a Székelyudvarhely FC otthonában. (B. Zs.)

Bölöni három meccsen irányíthatta a belga bajnoki ezüstérmest, menesztették Fotó: DigiSport
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Köszönet Péter Ferencnek

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Évforduló Nagyernyében

Szeptember 10-én, az Ügyes
Kezek Alapítvány nagyernyei Péter
lakóotthona felavatásának 6. évfordulója alkalmából zajlottak az események. Az alapítványt Magdó
Orsolya igazgató vezeti, a házat
pedig Katona Zsuzsánna. Az alapítvány munkáját értékelték és díjazták is.
Az évfordulós eseményre meghívták Kopacz Imola klinikai szakpszichológust, Varga Irén Ilonát, a
Marosvásárhelyi
Magányosok
Klubjának elnökét és titkárát, továbbá Szilágyi Sándor Dankó Pistadíjas nótaénekest.

Megérkezésünk után a lakóház
gyönyörű kertjében Katona Zsuzsánna, a ház vezetője üdvözölte a
vendégeket és meghívottakat. Az
Ügyes Kezek Alapítvány tagjai az
évforduló alkalmából pályázatot állítottak össze egy új ház felépítésére, és a jelenlevőknek felvázolták
a részleteket.
Ezt követte a zenés és énekes
műsor, aminek színvonalát emelte
Szilágyi Sándor éneke és harmonikajátéka.
A nótaénekes, tematikus dalokat
választva, közösen énekelt a fiatalokkal. Elénekelték a Nád a házam

teteje…, Ez a nap más…, Az a szép,
az a szép… kezdetű dalokat.
A találkozó végén Simó Emese
felköszöntötte Kopacz Imolát,
aki 27 éve foglalkozik önkéntesként a fiatalokkal, akik nagy
szeretettel várnak minden találkozást. Csak az tudja, aki találkozott fogyatékkal élő személyekkel, hogy milyen nagy szeretetet tanúsítanak az őket elfogadó személyek iránt.
Köszönjük, hogy részesei lehettünk a rendezvénynek. Szívet melengető, kellemes délelőtt volt.
Varga Irén Ilona

Megemlékezés és kopjafaavatás Szászrégenben

Máthé Márta tanárnő emlékére

A lélek örök. Talán ez az oka
annak, hogy bár egy éve már, hogy
teste örökre megpihent, a legtöbben
mégis úgy érezzük, Márta néni továbbra is itt van velünk, és szigorú,
de szeretetteljes tekintetével most is
cselekvésre int. Szeptember 12-én,
szombaton délelőtt kopjafát avattunk Máthé Márta tanárnő, táncoktató emlékére a szászrégeni római
katolikus temetőben.
Máthé Márta Atyhában született
1930-ban. Az udvarhelyi tanítóképzőt 1951-ben végezte el. Népnevelő
tanító volt, szerette a gyermekeket
és kielégíthetetlen tudásvággyal
rendelkezett. A kolozsvári Bolyai
Tudományegyetem matematika
szakán folytatta tanulmányait.
Tanulmányai befejezése után,
1954-ben kihelyezték a szászrégeni
magyar líceumba, ahol osztályfőnök lett. Már az első osztályával
gyakorolta a népnevelő tevékenységet, ünnepségre színdarabokat, előadásokat szervezett, néptáncot,
népdalokat, verseket tanított.
Pedagógusként az alaposság, a
körültekintés jellemezte, diákjait a
közösségért való tenni akarásra és
szakmaszeretetre nevelte. 1960-ban
ismerte meg a jobbágytelki tánco-

Hubert Ferenc fafaragó mester

kat, szívügye lett, oktatókat hívott,
az akkori lelkes néptánccsoport
megtanulta a jobbágytelki táncot,
majd átadta a következőknek. Évtizedeken át járták az országot, sikeresen léptek fel a különböző helyi,
rajoni és országos fesztiválokon.
Hálával tartozunk Máthé Márta tanárnőnek, hogy elvetette a magot,
kicsíráztatta, virággá érlelte, hogy
több mint 500 táncos és zenész arathassa le fél évszázad alatt a „termést”.
Olyan nemzedékeket nevelt és
oktatott, amelyekre büszke a város
és Erdély magyarsága. Munkája elismeréseként a Megéneklünk Románia fesztiválon a tánccsoport és
oktatója sok díjjal tért haza. A 70-es
években kétszer éltanári diplomával
díjazta a Maros Megyei Tanfelügyelőség. 1996-ban Szovátán, a
Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége által az 1000 éves a magyar iskola címmel szervezett ünnepségen díszoklevelet kapott
felelősségteljes, önzetlen oktató-nevelő munkája és közéleti tevékenyoklevelet kulturális téren kifejtett
sége elismeréséül.
2006-ban Csíkszeredában a ma- tevékenységéért.
2014-ben a Szászrégeni Magyar
gyar kultúra napja alkalmából a Németh Géza Alapítványtól kapott Napok alkalmával a Kemény János

Nagy öröm számomra vadasdi
lakosként, hogy ebben az évben
Péter Ferenc, a Maros megyei tanácselnök kezdeményezésére felmérést végeztek községünk két
falujában, Vadasdon és Havadon,
hogy mihamarabb megoldják a
vízvezeték- és a csatornahálózat
kiépítését.
Mint tudjuk, víz nélkül nincs
élet, s az utóbbi száraz esztendők
mindegyre eszünkbe juttatják:
nemcsak városon, falvakon is meg
kell oldani a víz- és szennyvízrendszer kiépítését, ami az emberek biztonságos vízellátását
szavatolja, ugyanakkor az utóbbi
időkben elszaporodott, kútvízzel
működő fürdőszobák szennyvizének elvezetését is megoldja.
Az elmúlt években vidéken
sokan megoldották a kútvíz bevezetését – ami jó dolog –, de nem ol-

dották meg a háztartásból kikerült
szennyvíz levezetését, környezetbarát, biztonságos csatornázását.
Más mód nem lévén, legtöbben
sáncba, közeli patakokba engedik
a szennyvizet, ami orrfacsaró bűzt
áraszt. Ezért is kellenek a falusi
víz- és csatornarendszerek, a 21.
században jogunk van ehhez, hiszen civilizált életkörülményeink
tartozékai.
Nagyon örvendek, hogy Péter
Ferenc újból megpályázza Maros
megye tanácselnöki székét, amivel
– gondolom – minden jó magyar érzelmű ember egyetért, és rá szavaz.
De nemcsak ők, hisz a többségi
román vidéken is sokat tett a vállalt
feladatok gyakorlatba ültetéséért.
Jó szervezői, irányítói készségére a következő négy évben is
szükségünk lesz!
Székely Ferenc, Vadasd

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért
a szerzők a felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.
A levélírók minden esetben tüntessék fel
telefonszámukat és lakcímüket. Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Művelődési Társaság és a helyi
RMDSZ életműdíjjal jutalmazta.
2015-ben az erdélyi magyar ifjúság
jövője iránti felelősséggel végzett

Emlékezők

oktató-nevelő munkája és táncpedagógiai tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetésben részesült. Máthé
Mártát 2019-ben több száz volt diákja, tisztelője kísérte utolsó útjára.
A pandémia ellenére ez az év
sem telt el eredménytelenül Hubert
Ferenc fafaragó mester, Márta néni
egykori diákja és néptáncosa számára, aki önzetlen munkával, a szeretet és a hála kifejezéseként, egy
kopjafát faragott az emlékére. Az
avatóünnepségre szeptember 12-én
került sor.
A Szózat felemelő hangjait a köszöntőbeszéd követte DeménySzékely Ágoston néptáncos tolmácsolásában, majd Kovács Hajnal
néptánccsoport-vezető és Szakács
Csaba egykori táncosok leleplezték
a kopjafát. Az áldás után Kiss-Miki
Renáta mondott verset és az alkotó
beszélt a műről. Az esemény egy
népdal és a Himusz eléneklésével
zárult.
A kopjafa tükrözi a fafaragó és
Máthé Márta tanárnő lelki szépségét, áldozatos munkáját és jellemét.
Egyenes tartásával, gerincességével, a magyar kultúra őrzésével és
továbbadásával matematikai pontossággal és szigorral most is fegyelemre és alázatosságra kötelez a
temető csöndjében.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Székely Rozália
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Jótékonysági motorozás Magyarfülpösre
Kaáli Nagy Botond

Adakozás hetedízben

Az elmúlt hét végén hetedik alkalommal
került sor arra a jótékonysági motorozásra,
amellyel a magyarfülpösi Szivárvány Házat
működtető alapítvány munkáját segítik a
résztvevők. A civil kezdeményezésként induló – majd két év eltelte után a Daimler MC
Nomads chaptere és a szászrégeni Sons of
Attila RC motorosklubok által szervezett –
rendezvényen részt vevők száma évről évre
növekedett, a tavaly (is) több százan vettek
részt az eseményen. Noha az idén, a vírus
okozta közismert helyzet miatt, a Szivárvány
Ház udvarán megrendezett esti, hagyomá-

nyos mulatságot törölni voltak kénytelenek a
szervezők, mégsem határoztak úgy, hogy az
eseményt szüneteltetik: meghirdették, és reménykedtek, hogy a korlátozások ellenére
legalább néhányan eljönnek. Reményük
ismét beigazolódott: ez évben is rengeteg
civil motoros, több motorosklub, több száz
résztvevő csatlakozott a motoros menetoszlopokhoz, amelyek közül egy indult Marosvásárhelyről, egy Székelyudvarhelyről,
hogy Szászrégenben egyesülve, délután 4
órakor együtt motorozzanak Magyarfülpösre, ahol ez évben is a Szivárvány Ház
udvarán várták őket az alapítvány munkatársai.

Vándorfesztivál

Double Rise On Tour

A Double Rise fesztivál idén
ünnepelte az ötödik születésnapját. Nem sikerült a megszokott
formában,
a
Székelykő lábánál megszervezni az eseményt, a jubileumi
születésnap
és
az
összetartozás jegyében, rendhagyó módon tartották meg a
fesztivált. A Double Rise háromállomásos turnéra indult:
Torockón, Csíkszeredában és
Sepsiszentgyörgyön
álltak
meg, ahol a fellépők 500 fős
közönség előtt léptek színpadra. A fesztivál idén hagyta
el először Torockót.

Nagy-Bodó Szilárd

Az eseményen kötelező volt a
maszkviselés, a belépéshez előzetes
regisztrációra volt szükség. A belépés ingyenes volt, mindössze arra
kérték a közönséget, a maszkviselésen túl, hogy amennyiben lehet, maradjanak ülve az előre kihelyezett
székeken, és ne mozdítsák el azokat.
A Double Rise csíkszeredai állomásán a fesztivál főszervezőjével,
Gondi Mátyással beszélgettünk.
– Honnan a Double Rise On
Tour ötlete?
– Augusztusban még abban reménykedtünk, hogy jó irányba alakul
a
járványhelyzet,
és
lehetőségünk lesz megszervezni a
fesztivált az eredeti helyszínen és a

megszokott formában, Torockón, illetve rendesen megünnepelni a
fesztivál ötödik születésnapját.
Azonban nem javult a helyzet, ezért
úgy gondolkodtunk, hogy a körülményeknek megfelelően, minden
szabály betartásával mégis találkozzunk a közönségünkkel, hiszen az
öt év egy fesztivál életében jelentős
mérföldkő, és egy szép születésnap.
Arra gondoltunk, ha három helyszínen tartjuk, háromszor 500 emberrel tudunk találkozni. Torockóra,
Csíkszeredára és Sepsiszentgyörgyre esett a választásunk. Azért
nem Kolozsvárra, mert ott a magyar
napokat megtartották, és arra gondoltunk, olyan helyre megyünk,
ahol nem volt nagy a felhozatal kulturális eseményekből. A csíkszeredai állomás különösen nagy ünnep,
hiszen ekkor lépett ki először a
Double Rise fesztivál Torockóról.
Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön szinte telt ház volt.
– Miért nem voltak Marosvásárhelyen is?
– Sajnos nem tudtunk mindenhol
megállni. Ha Vásárhelyre mentünk
volna, megállhattunk volna Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson is, de akkor már akár
Nagyváradra is mehettünk volna.
Ezt a három települést választottuk
ki.
– A jubileumi születésnap idén
elmaradt. Ezt pótolják jövőben,
ha meg lehet szervezni a megszokott formában a Double Rise
fesztivált?

A házat működtető Szivárvány Alapítvány
1999-ben alakult Magyarfülpösön, és több
mint tíz éve áll a mélyszegénységbe süllyedt
mezőségi szórványmagyarság szolgálatában,
tanév idején térítésmentes tanulási és lakhatási lehetőséget biztosítva a rászoruló gyermekeknek. A házban teljes ellátást biztosító
bentlakás is működik: a gyerekek ott laknak,
csak hétvégékre térnek haza szüleikhez. E
ház megsegítésére indult a motoros kezdeményezés, amelynek köszönhetően évről évre
több száz magyar és román nemzetiségű motoros vesz részt a jótékonysági motorozáson,
és egy tank benzin árával támogatja az itt
zajló munkát, segíti a mélyszegénységben élő
gyerekek életkörülményeinek jobbítását.
És a vírus ellenére ez az idén sem volt
másként: az érkezők birtokba vették az udvart
és az ott elhelyezett asztalokat, ínycsiklandó
illatok közepette
egy
hatalmas
nyárson már javában sült az
ebéd, a Petry cég
által adományozott jókora ökör,
a hűtőben víz és
(alkoholmentes)
sörök. A kezdeti
szusszanást követően
pedig
rövid, magyar és
román nyelvű
üdvözlőbeszédek
következtek. Az
érkezetteket
Zsigmond Zsolt,
a Sons of Attila
RC elnöke üdvözölte, majd Ady
István református lelkipásztor, a
Szivárvány Ház
vezetője vette át
a Székelyföldi

– Minden erőnkkel azon leszünk, hogy bepótoljuk. A legfontosabb azonban az, hogy tudjunk
ünnepelni a közönségünkkel
együtt. Ez alatt a három nap alatt
megpróbáltunk, amennyire csak
tudtunk, valamit becsempészni a
Double Rise fesztivál szellemiségéből. Éppen ezért volt a programban folkzene, irodalom, színház és
könnyűzene. Tehát megpróbáltuk
összegyúrni egy háromórás mű-

Az ülő közönség

13

Legendárium adományát. Ady István kissé
elérzékenyülve vallotta be, a járvány okozta
helyzetben abban reménykedtek, hogy legalább 30-40 motoros eljön, és az, hogy ismét
ugyanúgy megtelt az udvar, mint az eddigi
években, hogy látszólag semmi sem változott, hogy a motorosok számára ugyanolyan
fontosak maradtak, újult erőt ad számukra is
a munkavégzéshez. Márk Endre, Szászrégen
alpolgármestere, polgármesterjelölt elárulta,
hogy őt mint rendezvényeket szervező embert is meglepte a motorostársadalom közismert
és
hihetetlenül
precíz
szervezőképessége. Mint mondta, a motorosokat sokan és alaptalanul gonosznak, rossznak tartják, ám immár sokadik éve itt is
bizonyítják, hogy a fekete ruha alatt érző szív
és nagyvonalú lélek rejlik. Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke, elnökjelölt
hozzátette, a magyarfülpösi jótékonysági motorozás is szép példája a civil társadalom öszszefogásának, amely az elöljárókat is a
segítségnyújtás fontosságára, annak kötelező
voltára emlékezteti.
Mivel az idei helyzet miatt elmaradt a
bentlakó gyerekek előadása (akik ezúttal természetesen nem is tartózkodtak az épületben), és a hagyományos, esti-éjjeli koncert és
parti, estefelé a résztvevők is hazatértek. A
hetedik jótékonysági motorozáson a szervező
Daimler MC és Sons of Attila RC mellett
részt vett többek között a Hells Angels MC,
az Independent Eagles MC, a Flagellum Dei
MC, a Rebel Wolves MC, a Road Patrol MC,
a Haiducii RC, az Ugly Bears RC, valamint
rengeteg szabad motoros és baráti társaság.
A tavalyi évben 11.000 lejt és két melegítőkazánt adományoztak a motorosok a Szivárvány Háznak. Az idén, a vírus okozta
helyzetben, körülbelül 190 motorkerékpárt
lehetett összeszámolni a ház udvarán. Azt hittük, kevesen leszünk, de – szerencsére – tévedtünk. Motorosadomány a Covid idején:
14.700 lej…

sorba mindazt, ami a Double Riseban meglátásunk szerint komoly
kohéziós erőt képvisel. Amikor a
turné ötlete megfogalmazódott,
azaz eldöntöttük, hogy mindenképpen szervezünk valamit, tekintetbe vettük, hogy az idei év az
összetartozás szempontjából nagyon fontos. Igaziból ez is egy
fontos vezérgondolat, hogy a 100
évvel ezelőtti események után azt
tudjuk mondani, itt vagyunk,
együtt maradunk, együtt ünnepelünk. Ennek az aspektusnak is van
egy jelentős gondolati háttere
abban, hogy ez a fesztivál on tour
megvalósult.

– Hogyan választották ki a fellépőket?
– Nagyon kacifántosan. Az eredeti koncepció az volt, hogy megpróbálunk nagy zenekart, headliner
zenekart hozni, egyébként a Kiscsillag lett volna az, de a magyarországi koronavírus-helyzet miatt
behúzták a féket. Ekkor próbálkoztunk bohémabb zenekaroknál, amelyeket esetleg nem érdekel annyira
a járványhelyzet, de végül senki
nem vállalta. Akkor eldöntöttük,
hogy nem gond, sőt még jobb is,
mert erdélyi zenekarokkal fogunk
dolgozni, és így esett a választásunk
Koszikára és a No Sugar együttesre.

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd
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Idén is lesz olvasójáték
a vásárhelyi könyvvásáron

Bár azt, hogy a 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár milyen formában fog zajlani,
és milyen kísérőprogramjai lesznek, a koronavírus-járvány második hulláma határozza
meg, az biztos, hogy lesz könyvvásár, és idén
is sor kerül a töretlen népszerűségnek örvendő olvasás-népszerűsítő játékra.

Az idei Olvasd el, és játssz velünk! vetélkedő küldetése ugyanaz, mint az előző években, a kortárs irodalom népszerűsítése, az olvasóvá nevelés, amelyre a
vásárhelyi könyves szemle szervezői minden évben kiemelt figyelmet fordítanak.
A játékos vetélkedő ugyanis kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy az olvasni szerető gyerekek és ifjak
újabb igényes kortárs művekkel ismerkedjenek meg,
illetve azok körében is felkeltse a nyomtatott betűk
iránti érdeklődést, akik kevésbé szeretnek olvasni. A
jelentkezőknek az olvasás-népszerűsítő játék szervezői
által kijelölt műveket kell elolvasniuk, majd olyan játékos feladatokat kell megoldaniuk, amelyek lehetőséget adnak az olvasói élmények megosztására.
A 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
szervezői idén is háromfős csapatok jelentkezését várják, osztályonként legtöbb kettőt, a 4. osztályos, az 56. osztályos, a 7-8. osztályos, illetve 9-12. osztályos
korosztályból. Az elemisták Kertész Erzsi Göröngyös

úti iskola – Gáz van (Cerkabella Könyvkiadó, 2020)
című könyvét kell elolvassák, illetve bebizonyítsák,
hogy értő olvasók, az 5-6. osztály számára kijelölt olvasmány Wéber Anikó Cseresznyeliget titka (Pozsonyi
Pagony, 2019) című műve, a 7-8. osztályosok pedig
Maksai Kinga Erik és a legfelső utáni emelet (Cerkabella Könyvkiadó, 2019) című könyvét. A líceumi tanulók Berg Judit Az őrzők (Ecovit Kiadó, 2019) című
kötetét kell elolvassák.
A csapatok szeptember 25-ig jelentkezhetnek a
könyvvásár Facebook-oldalán feltüntett e-mail-címeken. Nyolcnál több csapat jelentkezése esetén október
végén előválogatásra kerül sor. Az elődöntő feladatlapjait október 23-án e-mailben kapják meg a csapatok. A
kérdéseket október 30-ig kell megválaszolniuk. A döntőbe jutó csapatok névsorát november 6-án szintén emailben közlik a szervezők. A döntőbe jutó csapatok a
26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron találkoznak egy újabb játékra. Ha a koronavírus-járvány
terjedésének a megfékezése érdekében életbe léptetett
korlátozások ezt nem tennék lehetővé, a döntősök online találkozón osztják meg élményeiket.
Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
2020. november 12–15.

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és üzleteibe NŐI MUNKATÁRSAT. Érdeklődni a Bodoni
utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon.
(64989-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG, A GIA TECHNOLOGY KFT. MENEDZSERASSZISZTENST alkalmaz. Követelmények: beszélt nyelvek: angol/német. Tapasztalat műszaki területen, értékesítés,
dokumentumszerkesztés, árverés (licitek), fordítások. Az önéletrajzokat a contabilitate@gia-romania.ro e-mail-címre várjuk. Tel./fax:
0265/252-468. Mobil: 0728-004-034. (22261-I)

Hirdetőink figyelmébe!

A koronavírus-fertőzésveszély miatt
kialakult rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk
hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak
a szerkesztőségben
és a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.
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FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

Nagy fájdalommal tudatjuk,

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

hogy a pótolhatatlan férj,

Tel. 0744-966-747. (22144-I)

drága

nyugdíjasoknak. Tel. 0756-232-404.

rádremetei születésű, ma-

(8918-I)

rosszentgyörgyi

id. SÓFALVI GYÖRGY

KÉSZÍTEK és javítok tetőt, bármilyen

2020. szeptember 15-én, 84

szigetelés, festés, járólap- és parket(8817-I)

éves korában, türelemmel

0751-619-617.

viselt, hosszan tartó beteg-

ség után az örökkévaló-

ságba távozott.

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk, tető-

készítést, cserépforgatást, kerítés-,

Temetése 2020. szeptember 17-én, csütörtökön 15 órától

kapukészítést, kül- és beltéri munká-

lesz a marosszentgyörgyi római katolikus templom melletti

latokat. Tel. 0740-933-727. (8790-I)

temetőben.

A viszontlátás reményében búcsúzunk tőle.

MEGEMLÉKEZÉS

Szerető felesége, Katica, fiai: Gyuri, Szabi és családjuk.

(sz-I)

Te már ott vagy, ahogy nincs fáj-

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

dalom, sírodra szálljon áldás és

nyugalom, álmaid a földben le-

gyenek csendesek, Isten őrködjön

pihenésed

felett.

Mikor elmentél, az nekünk nagy

fájdalmat okozott, de jóságod és
szereteted szívünkben örökké

élni fog.

Szomorú

szívvel

szeptember

emlékezünk

16-án

SZAKÁCS SÁNDORRA halálának

első

évfordulóján.

Felesége,

lánya, unokája és feleségének
fiai családjukkal. (8831-I)

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.

ELHALÁLOZÁS
Ezúton értesítjuk barátait és ismerőseit, hogy

BALIZS E. CSABA

69 éves korában váratlanul el-

hunyt. Temetése szeptember 18án, pénteken du. 2 órakor lesz a
református temetőben.

Gyászoló családja. (8833-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk,

SCHNEDAREK ERVINNÉ
SZABADI GIZELLA

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

ADÁSVÉTEL
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (8799)

TŰZIFA
(8797)

eladó.

Tel.

0757-900-616.

LAKÁS

ELADÓ kétszobás lakás a Măgurei

utcában, a Kövesdombon, vagy csere is

érdekel egy garzonnal. Tel. 0745-996819. (8773)

KIADÓ Marosvásárhelyen, a N. Bălcescu utca 50. sz. alatt 1. emeleti,
saját fűtésű kétszobás lakás, 180
euró + költségek. Érdeklődni a 0744563-612-es telefonon. (sz-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK:
vakolást,
külső
(homlokzati)
javítást,
ácsmunkát,
járólaplerakást, kerítésjavítást. Tel. 0751994-964. (8695)
VÁLLALOK Lindab-lemezzel tetőfedést, bármilyen ács- és bádogosmunkát, tetőfestést, ereszcsatorna,
lefolyó készítését, külső szigetelést,
kisebb javításokat. Tel. 0755-839372. (8656-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést A-tól Z-ig,
kisebb tetőjavítást, ácsmunkát, manzárd-, csatorna-, lefolyókészítést, szigetelést és tömbházak szigetelését
is. Tel. 0742-397-376. (8673-I)

életének 83. évében megpihent.
Örök

nyugalomra

helyezzük

szeptember 17-én, csütörtökön

12 órakor a római katolikus temetőben.

Gyászoló gyerekei. (sz-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett nagybácsink,

ZIPPENFENIG JENŐ

2020. szeptember 15-én 91 éves

korában

csendesen

kedves

rokon és szomszéd, a nyá-

telés, festés. 15% kedvezmény

Tel.

édesapa,

nagytata, jó testvér, após,

MINDENFÉLE tető készítése, szige-

talerakás.

elhunyt.

2020. szeptember 17-én 13 óra-

kor a református temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Búcsúzik tőle a Zippenfenig csa-

„Atyám házában sok hely van.”

„Én vagyok a föltámadás és az
élet. Aki hisz bennem, még ha

meg is halt, élni fog.” (Jn 11,25)

A marosszentgyörgyi RMDSZ
őszinte

részvétét

Sófalvi

fejezi

Sándor

ki

Szabolcs

polgármesternek édesapja, id.
SÓFALVI

GYÖRGY

alkalmából,

vigasztalást

és

elhunyta

valamint

erőt

kíván

ezekben a nehéz pillanatokban
a

család

összes

Nyugodjon

tagjának.

békében!

A marosszentgyörgyi RMDSZ

nevében Birtalan István elnök.
(-I)

„Ha

hiszel,

meglátod
(Jn

dicsőségét.“

Isten

11,40)

A marosszentgyörgyi Kolping
Család

SÓFALVI

imában

osztozik

GYÖRGY

fájdalmában,

id.

családja

valamint

ilyen

módon kér Istentől erőt és
kitartást

Sófalvi

Szabolcs

Sándor

marosszentgyörgyi

polgármesternek

ebben

a

számára amúgy sem könnyű
időszakban. Isten nyugtassa

Gyuri bácsit! Hisszük, hogy ő
már meglátta Isten dicsőségét.

A marosszentgyörgyi Kolping
Család

nevében

Szilárd-János elnök. (-I)

Székely

Őszinte részvétünket fejezzük

Mély

kollégánknak

tudatjuk,

hogy a szeretett jó szomszéd,
JENŐ BÁCSINK

91 évesen csendesen megpi-

hent.

Panna, András, Sanyi. (-I)

ki

Sófalvi

György

A

Jubilate

(Jn.

Deo

14,2)

dalcsoport

egykori

vezetőjének,

ternek,

Sófalvi

a

marosszentgyörgyi polgármesSzabolcsnak

Sándor

együttérzését

fejezi ki édesapja, id. SÓFALVI

GYÖRGY elhunyta kapcsán. A

Jóisten

adjon

erőt

és

vigasztalást neki és a család

többi tagjának. Hitünk szerint
Gyuri bácsi elfoglalta a Jézus

által neki készített helyet az
Atya házában.
A

Jubilate

Deo

dalcsoport

vezetősége nevében Kovács

László elnök, Lovász Ágota,
Szántó Árpád, Székely SzilárdJános vezetőségi tagok. (-I)

„Ne nyugtalankodjék szívetek.”

(Jn 14,1)

Szeretettel és imával osztozunk
Sófalvi

Sándor

Szabolcs

marosszentgyörgyi polgármes-

ter, valamint az egész család

fájdalmában

id.

SÓFALVI

GYÖRGY elhunyta alkalmából.
Isten

hisszük,

szeretetében
hogy

bízva

elérte

a

nyugalmat, amely után mindannyian vágyakozunk.
A

marosszentgyörgyi

számú

Gróf

cserkészcsapat

Petki

Molnár Szilárd. (-I)

21-es

Dávid

nevében

„A szeretet soha meg nem
szűnik.“

(1Kor 13,8)

A Marosszentgyörgyi Polgár-

lád, Anna, Csaba, Kristóf. (-I)
fájdalommal

15

Zsolt

ÉDESAPJA

elvesztése miatt. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes! A
Maros Megyei Ipari Park Rt.
munkaközössége. (65020-I)

mesteri Hivatal és Helyi Tanács

munkaközössége részvétét és

együttérzését fejezi ki Sófalvi
Sándor

Szabolcs

polgár-

SÓFALVI

GYÖRGY

elhunyta

mesternek

édesapja,

id.

alkalmából. Isten nyugtassa,
adjon erőt és vigasztalást az
egész gyászoló családnak. (-I)
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MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT,
MINT A SZUPERHŐSÖK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KÖZBEN IS

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZüK A JÖVŐNKET

BÜSZKÉLKEDJ

KÖVETJÜK A TANÁROK

UTASíTÁSAIT

(Fizetett hirdetés)

VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

