
A kormány egyszeri támogatást nyújt a vírusjárvány miatt
állattenyésztő, illetve zöldség- és gyümölcstermesztő gaz-
dáknak. A 21-es intézkedéscsomag alapján a pénzbeli járu-
lékot a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökségen (APIA) keresztül lehet szeptember 29-ig igé-
nyelni. A feltételek teljesítését követően szintén az APIA
utalja át a gazdáknak a pénzt. A támogatások keretösszege
150 millió euró. 

A szarvasmarha-tenyésztőknek szánt támogatást a két évnél idősebb
üszők és tehenek létszámához kötik. Az 5 és 90 közötti állománnyal ren-
delkező gazdák 1000 és 7000 euró közötti összeget kaphatnak, míg a 91
főnél nagyobb tehénállománnyal rendelkezők jószágonként 100 eurós
támogatást igényelhetnek. Hasonlóképpen az állomány létszámától
függő segélyben részesítik a juh- és kecsketartókat is. A megítélhető ösz-
szegek 500 és 2500 euró között vannak. 

(Folytatás a 4 oldalon)
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Vajda György

Autópályából múzeum?

A hangzatos kijelentésekből, dicsekvésekből elegünk van, még
ebben az életben szeretnénk autópályán közlekedni például Maros-
vásárhelytől Budapestig, de az országon belül is nagyon ideje lenne
már korszerűsíteni az útinfrastruktúrát. Habár, ha a volt kormányfő,
Victor Ponta beváltja a négy évvel ezelőtti ígéretét, már vagy két éve
sztrádán száguldozhatnánk Nagyváradig. Sajnos, ez nem így történt,
és kudarc lett a Koronka–Nagyernye közötti, félbehagyott terelőút
megépítése is. 

Két hónappal ezelőtt Florin Cîţu pénzügyminiszter „garantálta”,
hogy „a Nemzeti Liberális Párt kormányának parlamenti választá-
sok után következő mandátuma alatt autópálya fogja átszelni a Kár-
pátokat”. Nem vagyok biztos benne, hogy a Nyugati-Kárpátokra
gondolt, sőt, szinte biztos, hogy a déli hegyvonulatra utalt, konkrétan
a Piteşti–Nagyszeben autópályára, amit, mint mondta, akkor is be-
fejez a liberális kormány, ha ő már nem lesz hivatalban, mert a gaz-
daságfejlesztési tervek 10 évre előre elkészültek.

Aztán Lucian Bode közlekedési miniszter következett a sorban, ő
is garantálta, hogy az észak-erdélyi autópálya „egyetlen szakaszából
sem lesz múzeum”. A terveket – mint mondta – a liberálisok „élesz-
tették fel”, újra liciteket szerveznek stb. Ezt bizonyára újabb, nagy
értékű megvalósíthatósági tanulmányok előzték-előzik meg, a félbe-
maradt beruházások dokumentációit ugyanis elavultnak nyilvání-
tották. Sok ilyen elő- és utótanulmányra az évek során többszörösen

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Mezőgazdasági támogatások vírushelyzetben

A keretösszeg 150 millió euró

Iskolakezdés
járványhelyzetben
Több mint egy hete elkezdődött a taní-
tás, de az iskolás- és óvodáskorú gye-
rekek szülei és a pedagógusok is
készenlétben állnak, hiszen egyik nap-
ról a másikra minden megváltozhat,
tervezni ilyen körülmények között
szinte lehetetlen. 
____________5.
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Sok szülőnek gond, hogy nehezen tudja megol-
dani a gyerek felügyeletét a tanórák vége és a
munkaidejük lejárta közötti pár órában, hiszen
vannak iskolák, ahol nincsen lehetőség délutáni
programra. Erre kínál megoldást a marosvásár-
helyi Márton Áron utcában működő Creactivity
Személyiségfejlesztő Központ afterschool (iskola
utáni) programja, ahol déli 12 órától délután 5
óráig fogadják a 8-12 év közötti gyerekeket, ebé-
det biztosítanak számukra, pedagógus segít
nekik a házi feladat elkészítésében, ugyanakkor
lazításképpen személyiség- és mozgásfejlesztő
tevékenységeket végeznek. 

Korszerű, a különböző korosztályú gyerekeknek szóló,
minőségi fejlesztőeszközökkel, játékokkal felszerelt sze-
mélyiségfejlesztő központot álmodott meg és alakított ki a
Márton Áron utcai épületben Gál Csilla fiatal vállalkozó,
a Creactivity Egyesület vezetője. Kétgyerekes édesanya-
ként jól átlátja azokat a nehézségeket, igényeket, amelyek-
kel a kisebb-nagyobb gyerekeket nevelő családok
szembesülnek a mindennapokban, ezekre próbálnak meg-
oldást kínálni a központban zajló programokkal, foglalko-
zásokkal. 

A legújabb ezek közül az afterschool, azaz iskola utáni
program, amellyel azokon a szülőkön szeretnének segíteni,
akik nem tudják megoldani a gyerekük felügyeletét a tanó-
rák után. Gál Csilla elmondta, a program 8-12 éves gyere-
keknek szól, déli 12-től délután 5 óráig biztosítják a
felügyeletüket, a gyerek akkor érkezik, amikor lejártak a
tanórák az iskolában. – A legfontosabb a tanulás, a házi fel-
adat megoldása. Érkezés után catering rendszerben ebédet
adunk a gyerekeknek, utána pihennek, majd megoldjuk a
házi feladatokat, minden tantárgy után tartunk öt-tíz perc
szünetet, azután pedig számos kikapcsolódási lehetőséget
kínálunk nekik, minden gyerek kiválasztja azt a tevékeny-
séget, ami a legközelebb áll hozzá, például tanulhatnak mű-
szaki rajzot, bekapcsolódhatnak
kézműves-tevékenységekbe vagy akár érdekes kísérle-
tekbe, vannak egészen komplex kísérletek, amelyeket el-
kezdünk hétfőn, és befejezünk
pénteken. Ugyanakkor rengeteg
társasjátékunk van, műszaki, tu-
dományos társasok is. Vannak
csoportos tevékenységeink, ame-
lyek során lehetőség adódik a
mozgásfejlesztésre, vagy a hallás
fejlesztésére a zenés foglalkozá-
sok révén. A központban van egy
szabadidőtermünk,  itt csocsó, bi-
liárd, léghoki, mászófal is talál-
ható, tehát kikapcsolódhat,
lazíthat a gyerek, úgy, hogy köz-
ben mozog. Mozgásfejlesztő esz-
közeink is vannak, amelyekből
ötven típusú akadálypályát állít-
hatunk össze, és van két termünk,
amelyek a csoportos tevékenység
jellegének megfelelően alakítha-
tók – sorolta a kínálatot az egye-
sület vezetője. 

Mint mondta, a gyerekekkel az
igények függvényében rajz- és
zenetanár foglalkozik hetente né-
hány alkalommal, valamint van
két pedagógus, aki segít a gyere-
keknek a házi feladatok megoldá-
sában. Emellett a Pedagógiai
Líceum diákjai és bekapcsolód-
nak gyakornokként a délutáni
foglalkozásokba. A cél az, hogy

önállóan tanuljanak a gyerekek, ellenben ha elakadnak,
segít nekik a jelen lévő pedagógus. 

Az afterschool program kapacitása 16 fő, vegyes cso-
portokat terveznek, azaz román gyerekeket is fogadnak,
hogy játszva tanuljanak egymástól. 

Érdeklődésünkre Gál Csilla elmondta, már elkezdődött
a program, de még várnak jelentkezőket, azt szeretnék, ha
október elejéig összeállna a csoport. Havonta 650 lejbe
kerül a felügyelet, valamint a foglalkozás, amennyiben a
szülő befizeti ezt az összeget, a gyerek helye fenn van
tartva, az ebéd ezenfelül napi 15 lej, ezt csak azokra a na-
pokra kell fizetni, amikor jelen van a gyerek. 

A járványhelyzet miatt a tevékenységeknél minden biz-
tonsági előírást szigorúan betartanak, amikor az afterschool
program zajlik, a központban más foglalkozások nincse-
nek, az asztalok el vannak különítve egymástól, a maszk
viselése kötelező. A központ felülete 190 négyzetméter,
több teremben folyik a tevékenység, tehát betarthatók a tá-
volságtartási előírások. 

Ugyanakkor, mivel tudják, hogy a munkaprogram miatt
sok szülőnek gondot okoz déli 12-13 órakor kivenni a gye-
reket a tanintézetből, miután kialakul a csoport, megpró-
bálják megkeresni a logisztikai és jogi megoldást arra, hogy
a gyerekeket órák után az iskolából eljuttassák a központba,
hogy tehermentesítsék a szülőket. 
A hibrid oktatásban résztvevőkre is gondoltak

A járványügyi helyzetre való tekintettel egy másik prog-
ramot is indítanak a Creactivity Személyiségfejlesztő Köz-
pontban, azoknak a gyerekeknek, akik hibrid oktatásban
vesznek részt, és otthonról kell bekapcsolódjanak az online
tanórákba. 

– A központot felszereltük tíz hordozható számítógéppel,
amelyeken internetcsatlakozási lehetőség van. Az after-
school program 12-kor kezdődik, 8-tól 12-ig szeretnénk se-
gíteni azoknak a gyerekeknek, akik hibrid oktatásban
vesznek részt, de valamilyen okból nem tudnak otthonról
bekapcsolódni a tanórákba. A szülő elhozhatja reggel a köz-
pontba a gyereket, innen bekapcsolódhat az online órákba,
a felügyeletéről gondoskodunk, szünetekben kikapcsoló-
dási lehetőségek állnak a rendelkezésére, és ha ebédet igé-
nyelnek, azt is tudjuk biztosítani számukra – foglalta össze
a program lényegét Gál Csilla. 

A tanintézetek többségében
a megszokott módon zajlik az oktatás

A Maros Megyei Tanfelügyelőségtől érkezett közlemény
szerint szeptember 23-án megyénkben 522 tanintézetben
az 1-es számú forgatókönyv alapján folyik az oktatás, azaz
minden gyerek óvodába, iskolába jár. 66 tanintézet van
megyeszerte, ahol a 2-es forgatókönyv van érvényben,
azaz csak az óvodások, elemisták, nyolcadikosok, tizen-
kettedikesek járnak iskolába, vagy hibrid oktatás mellett
döntött az adott intézmény vezetősége, azaz rotációs ala-
pon hetente-kéthetente jár be az osztályok egy része, a
többiek ezalatt otthonról kapcsolódnak be a tanórákba. 

Ismét megnyílt a szászrégeni
gépjármű-nyilvántartó iroda 

Újból megnyílt a vírusjárvány miatt ideiglenesen bezárt
szászrégeni gépjármű-nyilvántartó iroda, amely a helyi
Egyesülés út 57. szám alatti székhely földszintjén műkö-
dik. A járműveket kedden 9-13, csütörtökön 9-15 óra között
lehet bejegyeztetni, illetve töröltetni a forgalomból. 

Új bútorzat
a nyárádszeredai iskoláknak

A nyárádszeredai önkormányzat mintegy 140 padot és
széket vásárolt a körzetben lévő tanintézményeknek, hogy
a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdeké-
ben hozott intézkedéseknek megfelelően a tanulók meg-
felelő távolságra ülhessenek az osztálytermekben. A
megvásárolt eszközöket már használatba vették a diákok.

Könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

A marosszentgyörgyi római katolikus plébánia és a Kolping
Család szeretettel várja az érdeklődőket Sebestyén Péter
Kiskertemben rozmaringot ültettem című magyar népdal-
és nótaválogatásának bemutatására. Helyszín: a maros-
szentgyörgyi római katolikus plébánia udvara, időpont:
szeptember 24., 19 óra. A könyvet bemutatja ft. Baricz Lajos
plébános. Közreműködnek a marosszentgyörgyi hagyo-
mányőrző együttesek. A könyvbemutatót tábortűz mellett
nótaest követi. A helyek száma korlátozott. Iratkozni a 0751-
808-212-es telefonszámon lehet 9-12 óra között. A rendez-
vényt a marosszentgyörgyi önkormányzat támogatja.

Három Incze, három gól!
Szeptember 28-án 17 órától a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lota kistermében kerül sor a Mentor Könyvek kiadó gon-
dozásában megjelent Három Incze, három gól! című könyv
bemutatójára. A könyvet Cseh Gábor, a Pro XXI Alapítvány
elnöke méltatja. Incze (IV) Lászlóval, a könyv ötletgazdá-
jával és anyagi támogatójával a szerkesztő, Káli Király Ist-
ván beszélget.

Hit és Fény-találkozó
Szombaton délután 5 órától a marosszentgyörgyi plébá-
nián találkozót tart a marosvásárhelyi, nagyernyei és ma-
rosszentgyörgyi Hit és Fény közösség.

Búcsú Csejden
Vasárnap 13 órakor Szent Gellért tiszteletére búcsús
szentmisét tartanak a csejdi templomban. A szentmisét
Oláh Dénes főesperes celebrálja, és megáldja a felújított
templomot, valamint az istenháza és harangláb tervezője,
Hosszú Péter emlékére elhelyezett emléktáblát.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma GELLÉRT és MERCÉDESZ,
holnap EUFROZINA és KENDE
napja.
EUFROZINA:  görög név latinos
formájából alakult, jelentése: vidám,
boldog. 
KENDE: kazár eredetű, régi magyar
méltóságnévből lett személynév,
török megfelelője, a kündemäk, il-
letve a jakut kündü egyaránt „tisz-
telt”-et jelent. 

24., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 12 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 15 perckor. 
Az év 268. napja, 
hátravan 98 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. szeptember 23.
1 EUR 4,8641
1 USD 4,1529

100 HUF 1,3373

1 g ARANY 252,2762

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő

Hőmérséklet:
max. 25 0C
min. 9 0C Menyhárt Borbála

Megyei hírek

Iskola utáni program a Creactivity Személyiségfejlesztő Központban
Kellemest a hasznossal
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Tisztelt unitárius atyánkfiai!
A küszöbön álló önkormányzati választások alkalmával

részvételre buzdítunk minden szavazati joggal rendelkező
unitárius egyháztagot. A 2020. szeptember 27-én megvá-
lasztandó magyar önkormányzati képviselők és polgármes-
terek személye jelentősen befolyásolja az egyházi és
nemzeti érdekeink alapján megfogalmazott célkitűzéseink
valóra váltását. Választópolgárként éljünk a szabad válasz-
tás lehetőségével; szavazatunkkal kizárólag tisztességes és
hiteles jelölteket támogassunk! Így tudunk hozzájárulni esz-

ményeink és céljaink eddigieknél eredményesebb megva-
lósulásához. A trianoni diktátum centenáriumi évében a vá-
lasztásokon való részvételünkkel állítsuk meg erdélyi
magyar nemzeti közösségünk közképviseleti erejének és
önrendelkezési képességének további sorvadását!

Kolozsvár, 2020. szeptember 22.
A Magyar Unitárius Egyház Képviselőtanácsának

Elnöksége nevében:
Bálint Benczédi Ferenc püspök



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet
a szórványtelepülésekről származó vagy szórványiskolákban
tanuló diákok ingázási és bentlakási költségeinek, valamint a
pedagógusok ingázási költségeinek támogatására. A szövetség
a támogatásokat a Kisebbségi Tanács 2020. évi alapjából fi-
nanszírozza, a pályázat lebonyolításával a Communitas Ala-
pítványt bízta meg.

A tanulók bentlakási és ingázási költségeinek támogatására
a szórványkollégiumot működtető iskolák, szervezetek, ala-
pítványok pályázhatnak. A szórványoktatási intézményekben

dolgozó pedagógusok magánszemélyként nyújthatnak be pá-
lyázatot. A 2020-2021-es tanévre vonatkozó pályázati kiírásra
csak online lehet pályázni, melynek feltöltési határideje 2020.
október 16., 16 óra.

2019-ben 2280 személy ingázási és bentlakási költségeire
742 ezer lejes támogatást osztottak ki.

A pályázati kiírás további részletei a Communitas Alapít-
vány oldalán olvashatók. Érdeklődni a következő telefonszá-
mokon lehet: 0264-594-570, 0723-250-324, 0736-444-437,
valamint a communitas@rmdsz.ro e-mail-címen.

Elismerem: a fenti kérdés úgy illik a
most debütáló évszakhoz, mint madár-
jóshoz a szamurájkard. Hogy mégis
erre vetemedik az alábbi sorok írója,
azt semmi más nem indokolhatja, mint
a szakmai elferdülés, amely nem tiszteli
az évszakokat és jelen közéleti esemé-
nyeket, várható és elmúlt izgalmakat,
nem törődhet olyan hatalmas csillagá-
szati felfedezésekkel, mint pl. azzal,
hogy egy tudós észak-koreai csillagász
rábukkant a laktózmentes Tejútra.

A most következő, történetileg hiteles
tavasznyitány egyáltalán nem ilyen mu-
latságos, sőt éppenséggel elrettentő, de
azért van némi aktualitása is a nemze-
tiségi fronton. Történt pedig, hogy a
kormány már régen elhatározta, hogy a
nemzetközi elvárásoknak eleget téve,
1930. december utolsó előtti napján
megejti a mindenre kiterjedő népszám-
lálást. A nem minden indulattól és uta-
sításoktól mentes számlálóbiztosok
éppen úgy rákérdeztek a nemzetiségre,
vallásra, iskolázottságra, a családtagok
számára, a foglalkozásra, anyanyelvre,
lakáskörülményekre, ingó és ingatlan-
ságokra, mint a kedvenc háziállatok lá-
bának és körmének-patájának számára.
Mindent feljegyeztek, a titkos utasítá-
soknak megfelelően, de főleg Erdélyben
és Bukovinában, a Bánságban és Besz-
szarábiában a nemzetiségi tényezőre,
melynek összképén javítani szerettek
volna – sőt javítottak is –, ennek követ-
keztében annál rosszabb lett a való-
ságra nézve. Szóval több lett azok
száma, akik ekkor egyenlőbbek lettek az

egyenlőknél, és kevesebben azok, akik
újnak és idegennek számítottak a hiva-
talosak és a hivatal előtt saját szülő-
földjükön. (Külön bejáratról szó sem
lehetett: mindenki ugyanabba a có-
reszbe lépett bele.)

Ezt szóvá is tette a következő napok-
ban, a legújabb esztendőben, 1931
telén-tavaszán a sajtó. Többek között a
mi kis városunk Maros című orgánuma,

annak is főszerkesztője, Sebestyén
László. Ez akkoriban nem járt következ-
mények nélkül. Vagyis hivatalosék ol-
vasták a magyar sajtót is, és bár nem
volt cenzúra, ők mégis cenzurálisan
jártak el. Szó szerint lesújtottak azokra,
akik kétségbe merték vonni a népszám-
lálás hitelességét. (Azóta is ha a két
vil.háb. közötti korszak statisztikai és
demográfiai adataira vagyunk kíván-
csiak, erre kell hivatakoznunk. Nincs le-
hetőség az utólagos korrekciókra.
Majd, ha az idő egyszer megfordítha-
tóvá lesz.)

Március 21-én este Sebestyén Mihály
(névhasonlóság, rokonság kizárva e
sorok írójával), a Maros kiadóhivatalá-
nak vezetője, Sebestyén László bátyja
egy kis kifőzdébe sietett, amely a főtér
sarkán állott, amikor a Bolyai utcai
nemzeti bank kapualjából kilépett egy
fiatalember, aki felelősségre vonta
S.M.-et, azt kérdezvén: Mit írtál a la-

podba, te mocsok? (forrásom nem jele-
löli meg a kérdezés nyelvét), majd kissé
sem vártatva egy ólmosbottal már le is
sújtott. Mindketten futásnak eredtek
más-más irányba, ki gyorsabban, ki
szédelegve.

Ami ilyenkor történni szokott: rend-
őrség, látleletvétel, feljelentés, a gyanú-
sított megnevezése, a rendőrségi
nyomozás megindítása, az ügyészi hiva-
talhoz történő iratáttétel. A lap főszer-
kesztője nem tartózkodott Vásárhelyen,
és különben is a vasbotos nem tévedett,
ui. biztonsági okokból a népszámlálási
hamisításokat leleplező cikkeket a fő-
szerkesztő, közös megyegyezéssel, a fi-
vére nevén jegyezte. 

A gyanú egy jól menő, politikával is
kacérkodó ügyvéd írnokára esett, akit a
kisváros szemfüles lakói többször is lát-
tak azon a december végi napon a szám-
lálók társaságában fel-feltünedezni.

Midőn az ügyvéd irodáját rendőrék
felkeresték, és Oţeleanu ügyvédírnok
jogszigorló után kérdezősködtek, azt a
feleletet kapták, hogy a fiatalúr vidéken
tartózkodik. Elérhetetlen, nincs vele
sem telefon-, távíró-, rádió- vagy e-
mail-kapcsolat. (Ja, ez utóbbi ebben a
21.-ben lett volna lehetséges csupán...) 

A bujkáló hős városi street-fighterről
(utcai viador) kiderült, hogy híve és
tagja egy olyan szervezetnek, mely
magát a vasról és a gárdáról (nem a
hasonnevű északolasz tóról, a tévedé-
sek elkerülése végett) jegyzi. Szóval így
köszöntött be nálunk 89 évvel ezelőtt az
üde tavasz.

is kidobták már a milliókat, a tervezett sztrádák, terelő-
utak papíron léteznek csupán... 

A napokban úgy adták át az észak-erdélyi autópálya
Maroskece és Radnót közötti 18 kilométeres szakaszát,
mintha legalább 1800 kilométer sztrádát nyitottak volna
meg. Kormányfő, közlekedési miniszter, prefektus, pol-
gármesterek… felsorolni is sok azon hivatalosságok
nevét, tisztségét, akik sorfalat álltak a szalagvágáson.
Kampány van, sietni kell, mit számít, hogy a környék, a
régi út rendezetlen, egy kis sztrádamorzsát oda kell hin-
teni az embereknek, szavazatokért kuncsorogni… Arra,
hogy miért húzódott el ennyire a mellesleg a szocdemek
által megkezdett építkezés, például miért telt évekbe az
engedélyek kiadása, nincs magyarázat. 

Lehet, hogy múzeum éppen nem lesz az észak-erdélyi
autópálya egyetlen szakaszából sem, de hogy éveket kell
még várni, hogy Aranyosgyérestől Marosvásárhelyig
mintegy 52 kilométer hosszú sztrádán autózzunk, az biz-
tos. Ebből ugyanis hiányzik a Maroskece és Aranyosgyé-
res közötti utolsó, körülbelül 20 kilométeres szakasz.
2020 végén kellett volna átadni az autópályát Gyéresig,
a kormány viszont 2023 végére ütemezte át a szerződést.
Majd a következő önkormányzati választások előtt lesz
ismét szalagvágás. Erre csak egy szót lehet mondani:
szégyen. 

Nagyszámú
új koronavírus-fertőzött

A legutóbbi tájékoztatás óta 1767 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában – közölte
szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).
Olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem
volt pozitív teszteredményük. Az új esetekkel
116.415-re nőtt a fertőzöttek száma. A járvány eleje
óta összesen 93.558 személyt nyilvánítottak gyó-
gyultnak. Ez idáig 2.278.125 koronavírusteszt ered-
ményét dolgozták fel Romániában. Ezek közül
24.544-et az elmúlt 24 órában végeztek el, 15.165-
öt az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alap-
ján, 9379-et pedig kérésre. A GCS legutóbbi
jelentése óta közölték 201 olyan teszt eredményét is,
amelyeket korábban végeztek el. Jelenleg 498 sze-
mély szorul intenzív terápiás kezelésre. (Agerpres)

137 külföldi állampolgár
nem jöhetett be az országba

Mintegy 69.200 román és külföldi állampolgár lépte
át a román államhatárt az elmúlt 24 órában, több
mint 29.300 járművel (ezek közül 14.400 teherszál-
lító) – tájékoztatott szerdán a határrendészet. A köz-
lemény értelmében a jelzett időszakban nem
engedtek be az országba 137 külföldi állampolgárt,
mert nem teljesítették a törvényben előírt feltétele-
ket. A belépőoldalon mintegy 32.700 személy jelent-
kezett ellenőrzésre 13.500 járművel, a kilépőoldalon
pedig 36.500 személyt és 15.800 járművet jegyez-
tek. A Magyarországgal közös határszakaszon levő
átkelőknél mintegy 24.600 személyt regisztráltak,
közülük 10.200-at a belépési oldalon. A közlemény
értelmében ugyanakkor az elmúlt 24 órában 47 ille-
gális tettet (25 bűncselekményt és 22 kihágást) ész-
leltek a határátkelőknél és a zöldhatáron, és 124.300
lej értékben foglaltak le olyan javakat, amelyeket il-
legálisan próbáltak behozni az országba. Emellett
összesen 8700 lejre róttak ki bírságot. (Agerpres)

A tanároknak kötelességük
online oktatni

A koronavírus elleni oltás megtalálásáig a gyerekek
a piros, sárga vagy zöld forgatókönyv alapján fognak
iskolába járni, így a tanároknak meg kell tanulniuk
online oktatni – jelentette ki szerdán Ludovic Orban.
A miniszterelnök kifejtette, amíg vége nem lesz a vi-
lágjárványnak, amíg meg nem találják az oltóanya-
got, addig egyértelmű, hogy az oktatás a három
forgatókönyv valamelyike alapján fog zajlani: minden
diák a tanteremben, vagy egy részük a tanteremben,
egy részük online, vagy teljesen online, ha a piros
forgatókönyvet léptetik érvénybe az adott iskolában.
A tanároknak kötelességük online átadni az ismere-
teket. Arra a kérdésre, hogy sújthatók-e pénzbünte-
téssel a tanárok, amennyiben nem végzik el a rájuk
bízott feladatot, Orban azt felelte, előbb meg kell
várni, hogy a tanárok alkalmazkodjanak az új hely-
zethez, javítsanak digitális kompetenciáikon. 
A miniszterelnök azt is elmondta, sürgősségi rende-
let szabályozza, hogy milyen esetekben kaphatnak
a gyerekkel otthon maradó szülők állami támogatást
a szabadnapokért. (Agerpres)

Kiosztják a védőmaszkokat
A hátrányos helyzetű személyeknek szánt védő-
maszkok minden megyébe megérkeztek, jelentette
ki szerdán Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. A
megyei közegészségügyi igazgatóságok megerősí-
tették, hogy a maszkok megérkeztek a megyékbe,
hangsúlyozta a miniszter, aki szerint 103 millió vé-
dőmaszkról van szó. Hozzátette, a prefektusi irodák
megkapták a helyhatósági választásokra szükséges
védőmaszkkészleteket is, és kiosztják azokat a sza-
vazókörzeteknek. Arra a kérdésre, hogy a szurkolók
mikor vehetnek újra részt a sportrendezvényeken, a
miniszter azt válaszolta, hogy egyelőre – figyelembe
véve a járvány alakulását – nem veszik ezt számí-
tásba. (Agerpres)

Ország – világ

Autópályából múzeum?
(Folytatás az 1. oldalról)
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Hogyan köszönt be a tavasz?

Idén is támogatja az RMDSZ a szórványoktatást

Nagyon nehéz lenne gyakorlatba ültetni azt a – több irány-
ból érkező – kérést, hogy a szavazókörzetek valamennyi tag-
ján elvégezzék a koronavírustesztet – fejtette ki Ludovic
Orban kormányfő szerdán Galacon. Orban leszögezte, hogy
ez meghaladná a jelenlegi tesztelési kapacitást, ami napi
32.000-33.000 tesztre tehető. „Nagyon nehéz lenne gyakor-
latba ültetni. Hallottam még ilyen követeléseket. Bár folya-
matosan növeltük a tesztelési kapacitást, az jelenleg napi
32.000-33.000 tesztet jelent. A tesztelőközpontok kötelessége

pedig az, hogy elsősorban az esetmeghatározás és az orvosi
protokoll alapján elrendelt teszteket végezzék el. Gondolják
el, minden szavazóirodában megközelítőleg 11 személy van a
pártok képviseletében, ezt megszorozva több tízezerrel olyan
nagy számot kapnánk, amely meghaladná a tesztelési kapaci-
tást. Emiatt a tárcaközi rendelet és a kormányhatározat olyan
intézkedéseket tartalmaz, amelyek minimumra csökkentik a
vírus terjedésének kockázatát” – mondta Ludovic Orban.
(Agerpres)

Nem tudják letesztelni
a szavazókörzetek valamennyi tagját 

Ludovic Orban miniszterelnök úgy nyilatkozott ked-
den Kolozsváron , hogy kabinetje minden „alkotmá-
nyos és törvényes” módon igyekezni fog
megakadályozni, hogy hatályba lépjen a 40 száza-
lékos nyugdíjemelést előíró törvény. 

Ludovic Orban emlékeztetett, hogy kormánya a gazdasági
válság dacára is megemelte a nyugdíjpont értékét 14%-kal, és
erre Németországon kívül egyetlen más európai ország sem
vállalkozott a krízis miatt. 

Hasonlóan bíráló hangnemben beszélt a gyermekpénz meg-
duplázásáról is, kiemelve, hogy az augusztusban véghezvitt
20 százalékos emelés a maximum, amit a kormány a jelenlegi
helyzetben jóváhagyhat. 

Orban arra figyelmeztetett kolozsvári látogatása során, hogy
„a PSD gazdasági bűnözői” által megszavazott költségtöbblet
fizetésképtelenné teszi Romániát, és ezt már európai hivata-
losságok is szóvá tették. 

Orban azt üzente a szülőknek és nagyszülőknek: higgyék
el, hogy az államháztartás nem bír el 14 százaléknál nagyobb
nyugdíjemelést.

A parlament kedden fogadta el a költségvetés-kiigazításról
szóló tervezetet, azzal a PSD-s módosító javaslattal együtt,
amelynek értelmében 40 százalékkal nő a nyugdíjpont értéke.
A tervezetet 242 támogató, 147 ellenszavazattal, 11 tartózko-
dás mellett fogadta el a plénum.

A törvényhozók döntése szerint hatályon kívül helyezik a

nyugdíjak 14 százalékos emelését előíró cikkelyt. Így érvény-
ben marad a nyugdíjtörvény, amely szerint 40 százalékkal nő
a nyugdíjpont értéke. 

Egy másik, szintén a Szociáldemokrata Párt (PSD) által
kezdeményezett módosítás szerint 1 milliárd lejjel növelik az
önkormányzatoknak szánt összeget, a megyeszékhelyek pedig
további 500 millió lejt kapnak, amelyet egyenlő módon, poli-
tikai színezettől függetlenül osztanak szét közöttük. 

Egy másik módosítás értelmében 5,635 millió lejjel egészí-
tik ki a képviselőház költségvetését. Az összeget a decemberi
parlamenti választások nyomán tisztségbe kerülő törvényho-
zók parlamenti irodáinak felszerelésére szánják. 

Jóváhagyta a plénum azt a módosítást is, miszerint a peda-
gógusok a hatályos törvényben előírtaknak megfelelően, azaz
még ebben az évben megkapják a béremelést. Emellett 400
millió lejt hagytak jóvá a gazdasági minisztérium számára a
Start-Up Nation program finanszírozására, illetve azt is meg-
szavazták, hogy utaljanak ki 20 millió lejt a bukaresti Nemzet
Megváltása székesegyház munkálatainak folytatására

Az RMDSZ javaslatára ugyanakkor elvetették azt a – szak-
bizottságokban megszavazott – módosító javaslatot, amely
szerint „az EU által elfogadott módszertan értelmében az ál-
lamadósság év végén nem haladhatja meg a bruttó hazai ter-
mék 40 százalékát”. 

A liberális pártiak bejelentették: alkotmányossági kifogást
emelnek a jogszabály ellen. (Agerpres)

Ludovic Orban a nyugdíjemelésről:
A kormány az alkotmánybírósághoz fordul



Azokban a tanintézményekben függesztik fel szep-
tember 25. és 29. között az oktatást, amelyekben sza-
vazóhelyiségeket rendeznek be. Mara Togănel
prefektus, Ioan Matei, a Maros Megyei Statisztikai
Hivatal igazgatója és dr. Iuliu Moldovan, a Maros Me-
gyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője szerdán
sajtótájékoztatón számolt be a szeptember 27-i hely-
hatósági választások előkészületeinek helyzetéről.

Mara Togănel elmondta, hogy a 2.102.360 szava-
zólapot átvette a megyei kerületi választási iroda
(BEJ), és szombaton fogják kiszállítani a vidéki sza-
vazókörzetekbe rendőri és csendőrségi kíséret mel-
lett.

A megyében 477.291 szavazópolgár szerepel az ál-
landó választási névjegyzéken, 570 szavazókörzetet
rendeztek be, kettővel többet, mint a legutóbbi válasz-
táskor. A két plusz szavazókörzet közül az egyik Rü-
csön, a másik Jedden található. Megérkeztek a
megyébe a „votat” felirattal ellátott pecsétek, valamint
az öntapadós bélyegek is.

Az idei szavazás rendkívüli körülmények között
zajlik, ezért védőanyagokat is használnak: maszkokat,
fertőtlenítőszereket, kesztyűt. Ezek is megérkeztek a
megyébe, és csütörtöktől kezdik kiszállítani a vidéki
szavazóirodákhoz. A prefektus szerint a szavazás bi-
zonságos lesz, ha mindenki betartja a törvényes elő-
írásokat. A szavazóirodák biztonságáról a rendőrség,
a csendőrség és a tűzoltóság gondoskodik.

Hangsúlyozta: csak azokban a tanintézményekben

függesztik fel szeptember 25. és 29. között, azaz pén-
teken, hétfőn és kedden az oktatást, amelyekben sza-
vazóhelyiségeket rendeznek be a vasárnapi
helyhatósági választásokra. Ezekben online folyik
majd az oktatás – mondta a prefektus.

A szavazás menetrendje a következő: a választó-
polgárnak a szavazókörzet előtt megmérik a lázát,
maszkot tesz fel, kesztyűt húz, majd amikor lehet,
belép a szavazóirodába. A személyazonossági igazol-
ványát ő maga teszi be az azonosító készülékbe, el-
veszi a szavazólapot, a pecsétet, ő maga ragasztja fel
a votat címkét a személyi kártyájára. Majd egy erre
kijelölt úton elhagyja a szavazóirodát.

Iuliu Moldovan is a fertőzésveszély csökkentésé-
hez fontos elemekre hívta fel a figyelmet: maszk,
megfelelő távolságtartás, fertőtlenítés stb.
Mozgóurnát szombaton 18 és 20 óra között
kell igényelni

A mozgóurnákkal előbb a nem covidos betegekhez
mennek el, ugyanígy tesznek a kórházakban is, a meg-
felelő specifikus intézkedések betartásával.

Ioan Matei arról beszélt, hogy mindent előkészítet-
tek ahhoz, hogy a szavazás megfelelő körülmények
között járjon le, felkészítették a polgármestereket, il-
letve hogy urnazárás után a körzetek a megyei válasz-
tási irodába szállítják a szavazócédulákat és a
jegyzőkönyveket.

Mindenki ott szavaz, ahová a személyazonosságija
szól. Egyébként minden szükséges információ időben
megtalálható lesz a roaep.ro honlapon.

Lapunk augusztus 25-i szá-
mában közölt makfalvi anya-
gunkban (Leterítik az első
aszfaltréteget) Vass Imre pol-
gármester említést tett né-
hány pályázatról, amelyet az
Országos Beruházási Társa-
sághoz (CNI) nyújtottak be
nemrég, mint a Szolokmába
és Székelyabodba vezető köz-
ségi utak aszfaltozása, Mak-
falván egy-egy sportterem,
korcsolyapálya, egészségügyi
rendelő és vendégház épí-
tése, a polgármesteri hivatal
székházának felújítása, vala-
mint Szolokmában egy új kul-
túrotthon építése, meg-
jegyezve, hogy ez utóbbi el-
képzelésükre megkapták a
pozitív visszajelzést.

A községben a választási kam-
pány állandó témái között voltak
ezek a projektek is, Vass Imre pol-
gármester nyertes pályázatokról is
beszélt. Az RMDSZ színeiben in-
duló ellenjelöltje kedden közösségi
oldalán cáfolta a polgármester kije-
lentéseit, azt állítva, hogy az „meg-
próbálja félrevezetni a község
lakóit”, mert sem a két faluba ve-
zető út, sem a már nyertesként em-
legetett makfalvi sportterem, sem a
szolokmai kultúrotthon nem fog
megépülni a CNI támogatásával.

Állítása alátámasztására három táb-
lázatot tett közzé azokról a pályáza-
tokról, amelyeket a Maros megyei
kérelmek közül támogatottnak ítél-
tek Bukarestben, és ezek között va-
lóban nem szerepel Makfalva
község.

Senki választási kampányában
nem kívántunk érintettek lenni, de
mivel a mi írásunkra is hivatkozik
Dósa Medárd polgármesterjelölt,
utánaérdeklődtünk az ellentmondó
állítások igazságtartalmának. Az
RMDSZ makfalvi jelöltje megkere-
sésünkre elmondta: a háromból két

táblázatot közöltek a CNI honlap-
ján, bárki számára elérhető, a har-
madikat pedig kikérték az
intézménytől, és mindhárom lista
friss, ezen a héten közölt, aktuális
adatokat tartalmaz. Ezzel ellentét-
ben Vass Imre azt állítja, hogy a lis-
tát állandóan frissítik, újabb és
újabb nyertesek kerülnek fel rá,
vannak változások. Megkeresé-
sünkre az EMSZ színeiben második
mandátumért induló elöljáró el-
mondta: biztos információi vannak,
hogy a község pályázatai közül is
vannak nyertes kérelmek, ezért hi-

vatalos közlést is kért a CNI-től, és
amint megkapja, nyilvánossá teszi,
hogy bebizonyítsa: ellenfele nem
mond igazat.

Lapzártáig nem kaptunk kézhez
ilyen okmányt, így nem tudunk az
olvasóknak és az érdekelt választó-
polgároknak további adatokkal
szolgálni, de remélhetőleg a hátra-
maradt rövid kampányidőben a
felek bemutatják álláspontjukat
ebben a kérdésben a községbeliek-
nek, személyesen vagy közösségi
oldalaikon.

Zárásként csak annyit fűzhetünk

hozzá: Makfalva község lakóira
hárul az a felelősség és lehetőség,
hogy mérlegeljék a jelöltek kam-
pányban tett ígéreteit (és nem csak
azt), eldöntsék, hogy kire bízzák a
község vezetését a következő négy
évre. Bármi legyen a választás ki-
menetele Makfalván, Dósa Medárd
szavait mindenkinek ajánljuk a jö-
vőre nézve: „Vasárnap este zárul-
nak az urnák, bárki legyen is a
polgármester, egymás szemébe kell
tudnunk nézni utána is. Mindany-
nyian felelősek vagyunk egymá-
sért!”  (GRL)

A vírusjárvány miatti rendkívüli
támogatásra jogosult gazdálkodók
igényléseiket legkésőbb szeptember
29-ig nyújthatják be a Mezőgazda-
sági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség (APIA ) megyei kiren-
deltségeihez. A szarvasmarha-te-
nyésztőknek szánt támogatással
elsősorban a nagyobb farmokat se-
gítenék. Az erre szánt keretösszeg
35,7 millió lej. A jószágonkénti 100
eurós támogatást azok a szarvas-
marhatartók igényelhetik, akik
2020. július 1-jén az Országos Ál-
lategészségügyi és Élelmiszer-biz-
tonsági Hatóság (ANSVSA)
nyilvántartójában legkevesebb 91
felnőtt nőstény szarvasmarhával
rendelkeztek. A támogatást üszők és
tehenek esetében csakis azokra az
egyedekre vehetik igénybe, ame-
lyek 2020. július 1-jéig betöltötték
a 24 hónapot. További követel-
mény, hogy a támogatást igénylő
gazdaság tavalyig nem állt átszer-
vezés, felszámolás vagy csődeljárás
alatt, magánszemélyek esetében –
ugyancsak a múlt esztendő végéig
– nem született a felszámolásra vo-
natkozó jogerős bírósági döntés. A
támogatás tehenenként 100 euró,
ám az illető gazdaságra a járvány-
ügyi támogatás maximális összege
nem haladhatja meg a 100 ezer
eurót. A támogatásra a jogi szemé-
lyiségként működő farmok mellett
magánszemélyek, engedélyezett
magánszemélyek, egyéni és családi
vállalkozások is jogosultak. A lehí-
váshoz szükséges az állomány állat-
egészségügyi igazolványa, amelyet
postán és/vagy elektronikus formá-
ban, e-mailben is el lehet küldeni az
APIA-hoz. 

Nemcsak a nagy gazdaságokat,
hanem az öt és 90 fő közötti állo-
mánnyal rendelkező gazdákat is se-
gítik. Esetükben az
állománynagyság függvényében,
differenciáltan számítják ki a pénz-
összegeket, amelyeket azokra az
üszőkre és tehenekre kérhetnek,
amelyek 2020. július 1-jén betöltöt-
ték a 24 hónapot, és szerepelnek az
állategészségügyi nyilvántartásban.
A kisgazdaságoknak járó támogatás
a következőképpen igényelhető: az
5–10 számosállattal rendelkező
gazdaságok 1000 eurós támogatás-

ban, a 11 és 20 közötti állománnyal
rendelkezők pedig 2500 eurós tá-
mogatásban részesülhetnek. 21 és
30 számosállat között a szarvasmar-
hatartók 3500 euróra, a 31 és 40
számosállat közötti csoportban
4750 euróra, 41 és 50 számosállat
között 5000 euróra, 51 és 60 számo-
sállat között pedig 6000 euróra szá-
míthatnak. A legtöbb, 7000 eurós
támogatást azok a tenyésztők kér-
hetik, akiknek az állománya 61 és
90 számosállat között van. 

A juh- és kecsketartóknak is jár
támogatás. Ez esetben, ugyancsak
az állatállomány létszámától füg-
gően, 500 és 2500 euró közötti ösz-
szeget kaphatnak a tenyésztők. Erre
azok a gazdák jogosultak, akik az
állategészségügyi regiszterben sze-
replő legkevesebb 50 felnőtt nős-
tény egyedet számláló állománnyal
rendelkeznek. A támogatás csak
azok után a nőstények után jár,
amelyek 2020. március 31-én betöl-
tötték az egy évet. Az 50 és 100
egyed közötti állománnyal rendel-
kező gazdák 500 eurós, 101 és 200
egyed között 800 eurós, 201 és 300
egyed között 1300 eurós, 301 és
400 egyed között 1700 eurós, 401
és 500 egyed között 2100 eurós,
500 egyed fölött pedig legfeljebb
2500 eurós támogatásra számíthat-
nak. 

A vírusjárvány okozta helyzet
miatt kiegészítő támogatást igényel-
hetnek a 2020-as mezőgazdasági
évre azok is, akik szabad területen,
fóliasátorban, illetve üvegházban
termesztenek gyümölcsöt és zöldsé-
get (paradicsom, krumpli, paprika,
padlizsán, káposzta, valamint ba-
rack, cseresznye, meggy, málna,
eper stb.). Az igénylőnek legkeve-
sebb 0,1 hektár (10 ár) üvegházi és
0,3 hektár (30 ár) szántóföldi termő-
területtel, gyümölcsössel kell ren-
delkeznie. A szántóföldön és az
üvegházban gazdálkodók a terület
nagyságtól függően 700 és 5000
euró támogatást kaphatnak. 

Mind az állatenyészőknek, mind
a gyümölcs- és zöldségtermesztők-
nek járó támogatást szeptember 29-
ig lehet igényelni. A kérvényeket az
év végéig bírálják el, a megítélt ösz-
szegeket 2021. június 30-ig fizetik
ki. 

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete nem
kötött semmilyen együttműködési megálla-
podást a Nemzeti Liberális Párt helyi szerve-
zetével, a szövetség határozottan cáfolja azt
a hazugságot, amelyet a marosvásárhelyi la-
kosok körében terjesztenek. 

Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei elnöke
szerint ez az eset is azt mutatja, hogy milyen nagy
szükség van a változásra Marosvásárhelyen. „A kam-
pány utolsó száz méteréhez érkezve politikai ellenfe-
leink minden eszközt bevetnek: most közösségünket
próbálják megvezetni, és ellenünk fordítani. Egészen
biztos, hogy vasárnap a csalástól sem fognak vissza-
riadni. A tegnapi napon közzétett szórólap, mely sze-
rint az RMDSZ és a PNL politikai megállapodást
kötött Marosvásárhelyen, HAMIS, ahogyan a rajta
szereplő aláírásom is! Arra való tekintettel, hogy en-
gedélyem nélkül használták fel az aláírásomat, a mai
nap folyamán büntetőjogi feljelentést teszek iratha-
misítás miatt. Egy nem létező dokumentumra tették rá
az aláírásomat a tudtomon kívül” – hangsúlyozta

Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezeté-
nek elnöke. 

„Dorin Florea és egykori jobbkeze, Claudiu Maior,
aki most a polgármesteri tisztségre pályázik, azt a lát-
szatot akarják kelteni, hogy nincs tétje a választásnak,
mert egyesek már előre eldöntötték, hogy hogyan fog
működni a város a választások után. Arra kérek min-
denkit, ne dőljenek be ennek a hazugságnak! A vá-
lasztásnak nagyon komoly tétje van, mégpedig az,
hogy Marosvásárhelyen végre beindul a fejlődés, és
emelkedő pályára kerül a város, vagy még inkább le-
maradunk és elszigetelődünk. Vasárnap arról is dön-
tünk, hogy folytatjuk az eddig megkezdett munkát
Maros megyében, vagy arra a rendszerre bízzuk a me-
gyét, amely Marosvásárhely fejlődését megakadá-
lyozta 20 éven keresztül. Én bízom közösségünk
bölcsességében. Arra biztatok mindenkit, hogy vasár-
nap már az első órákban menjünk el szavazni, ne en-
gedjük, hogy csalók kezére kerüljön Marosvásárhely
és Maros megye! Győzzön Marosvásárhely és Maros
megye!” – fogalmazott Péter Ferenc.

A Maros megyei RMDSZ sajtóirodája

Van projekt, nincs projekt – egymást cáfolják a makfalvi jelöltek

Szolokmába aszfaltút és kultúrotthon is kellene – ha pozitívan bírálják el a CNI-hez benyúj-
tott kérelmeket                                                                         Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Felújítják a községházát, ha a projekt nyertes lesz – ez az egyik vitatott pályázati tárgy 

Mózes Edith
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(Folytatás az 1. oldalról)
Hazugságkampánnyal próbálják távol tartani
a magyar szavazókat a hét végi választástól

Marosvásárhelyen

Helyhatósági választások

A keretösszeg 150 millió euró



– Az idei iskolakezdés nagyon
eltért az eddigiektől, rengeteg az
új szabály, sok szülő háborog a
kötelező maszkviselés miatt. El-
várható-e a kisebb, elemi osztá-
lyos gyerekektől, hogy betartsák
a szabályokat, hordják a masz-
kot, tartsák a távolságot? Szülő-
ként hogyan készítsük fel őket
erre? 

– A különböző korosztályú gye-
rekek eltérő módon reagálnak a jár-
ványhelyzetre és az ezzel járó
megszorításokra. Az előkészítősök
számára a jelenlegi helyzet különö-
sen megterhelő, nem a maszk vise-
lésének a kötelezettsége, hanem a
távolságtartás miatt. Ők ugyanis
egy új intézménybe, egy új szocia-
lizációs közegbe kerültek, anélkül,
hogy sor került volna a beszoktató
időszakra, amikor találkozhattak
volna a tanító nénivel, a társakkal,
tehát nem volt alkalom hangulatilag
felkészíteni a gyereket az iskolára,
ismerőssé tenni számára az ismeret-
lent. Ugyanakkor az egész helyzet-
hez való viszonyulás nem a gyerek
fejlődési szakaszaihoz igazodva lett
kitalálva, hanem fentről jöttek a
szabályok, és ezek nincsenek tekin-
tettel arra, hogy egyes gyerekek fej-
lődéslélektani szempontból hol
tartanak. A gyerekek amúgy sza-
bálykövetők, amennyiben otthon is
vannak szabályok, fontos, hogy
azok tiszták, betarthatók és rugal-
masak legyenek. Sokan azt gondol-
ják, hogy a szabályoknak
mereveknek kell lenniük, ám nem
az a jó szabály, amely rugalmatlan.
Egyértelmű, hogy szabályok kelle-
nek mind a családban, mind pedig a
tanintézetekben. Nem rendelkezem
a megfelelő orvosi ismeretekkel,
hogy a maszkviselésről meg tudjam
állapítani, a légzésükre milyen ha-
tással van, vagy van-e egyáltalán

bármiféle hatása, de úgy gondolom,
a gyerekek nagyon rugalmasak,
számos téren sokkal jobban veszik
az akadályokat, mint mi, felnőttek.
Amennyiben otthon azt hallják,
hogy a maszkviselés egy olyan
dolog, amit el kell fogadni, akkor
ők sem fognak lázadni ellene. Ter-
mészetesen mindenkinek megvan a
saját véleménye, tartozhatunk abba
a táborba, amelynek tagjai ellenzik
a maszk használatát, de ez nem a

gyerek tábora, hanem a felnőtteké,
a gyereknek ebbe nem lenne szabad
belátása legyen. Persze sok minden
átszűrődik számukra a felnőttek be-
szélgetéseiből, de kellene vigyázni,
hogy a szülők a felnőttek problé-
máit egymás között beszéljék meg.
Mi, szülők el kell fogadjuk, hogy
erre most nincsen ráhatásunk, nem
rajtunk múlik, hogy hordjuk vagy
ne hordjuk. Ha a szülő folyamato-
san háborog a maszkviselési köte-
lezettség miatt, ennek hatására
ellenséges légkör alakul ki a család-
ban, holott valójában azt kellene
megnézni, hogy ebből a helyzetből
hogyan tudjuk a legjobbat kihozni,
mert varázspálcánk nincsen, hogy
megszüntessük. A példamutatás na-
gyon fontos, a családban a szabá-
lyok legyenek érvényesek a
szülőkre és a gyerekekre egyaránt,
például ha az étkezőasztalnál nem
szabad telefonozni, akkor azt apa se
tegye. Ha a gyereknek maszkot kell
viselni az iskolában, a szülőnek is
ezt kell tennie, amikor elviszi és le-
teszi az iskolánál, és a tömegben
tartózkodik. Nem magyarázat az,
hogy én vagyok a felnőtt és te a
gyerek. Csak így tudjuk szabálykö-
vetésre ösztönözni a gyerekeket. 

– A szabályok között a távolság-
tartás is szerepel, ami normál
körülmények között nem jel-
lemző a gyerekekre. Sokan han-
goztatják, hogy a szociális
készségek fejlődésére káros ha-

tással vannak a jelenlegi szabá-
lyok. Van-e ennek valóság-
alapja, hogyan éli meg a gyerek
akár azt, ha nem ölelheti meg a
barátnőjét, vagy az óvónő, taní-
tónő nem veheti őt ölbe, ha szo-
morú? 

– Valóban vannak vélemények,
amelyek szerint a jelenlegi helyzet,
a szociális távolságtartás megaka-
dályozza azt, hogy a gyerekek szo-
ciális készségei fejlődjenek. De ez
nem teljesen igaz. A szociális kész-
ségek ugyanis nem merülnek ki
abban, hogy odamegyünk, és meg-
öleljük a másikat. Például az egyik
fontos szociális készség az empátia,
és a maszkviselés a tökéletes pél-
dája annak, hogyan lehet az empá-
tiát gyakorolni a gyerekekkel,
hiszen azzal, hogy hordja a masz-
kot, vigyáz másokra, mások meg
azért hordják, hogy rá is vigyázza-
nak. Ugyanakkor a pedagógusok
talán most vannak abban a helyzet-
ben, amikor még nyilvánvalóbbá
válik, hogy az iskolában eltöltött
idő nemcsak a tananyag leadásáról
és számonkéréséről szól, hanem
egyfajta egészségre való nevelésről,
az életben való boldogulás elősegí-
téséről is. És biztos vagyok abban,
hogy teszik is a dolgukat, hiszen a
kötelező előírásokat betartva is
lehet nevelni, együttműködésre, ön-
magukért való kiállásra ösztönözni
a gyerekeket, pozitív visszajelzése-
ket adni nekik. Ez mind-mind a szo-
ciális készség fejlesztésének
velejárója.

Világjárvány van, egy olyan
helyzet, amelyen nem fogunk csak
úgy keresztülsétálni, természetesen
mindannyiunkat megvisel, a gyere-
keket is. De nem feltételezem azt,
hogy amikor felnőttek lesznek, utó-
lag visszatekintve megállapíthatjuk,
hogy azért kerültek valamilyen
szempontból hátrányos helyzetbe,
mert, tegyük fel, távolságtartásra
kötelezték gyerekként. Ez nem eny-
nyire egyszerű, sok minden közre-
játszik, de talán a legfontosabb,
hogy a család hogyan áll a gyerek
mellé. A gyerekek egyéniségek,
őket is meg lehet kérdezni, hogy
érzik, miben korlátozzák a jelenleg
érvényben lévő szabályok. Szülő-
ként félthetjük, aggódhatunk értük,
és ennek hangot lehet adni olyan fó-
rumokon, ahol döntésképes em-
berek vannak, viszont a közösségi
hálón való háborgásnak sok értel-
mét nem látom. Mint ahogyan a va-
lóság és a vírus tagadásának sem, ez

a hozzáállás a gyerekekhez semmi-
képpen nem kellene begyűrűzzön. 

– A pedagógusok is nehéz hely-
zetben vannak, hiszen tilos min-
den olyan testi közeledés, amire
elsősorban a kisebb gyerekeknek
szükségük van. A tanév kezdete
előtt óvónők voltak kétségbeesve
amiatt, hogy miként vigasztalják
meg a síró apróságot, hiszen
akadhat szülő, aki a túlzásnak
vélt közeledés miatt akár fel is
jelentheti őket...

– Ez nagyon szomorú. Azt látom,
hogy a pedagógusok támadva érzik
magukat, hiszen ők vannak közé-
pen: egyik oldalon a szülő az elvá-
rásaival, a másik oldalon pedig a
szabályok. Azt javasolom minden
pedagógusnak, hogy amint a gyere-
kekből osztályközösséget formál-
nak, a szülőkből is próbáljanak egy
közösséget formálni, ez szükséges
ahhoz, hogy a szülő–pedagógus–
gyerek rendszer jól működjön. Ha
egy intézménybe beíratjuk a gyere-
künket, akkor számolunk azzal,
hogy sok éven keresztül a pedagó-
gussal együtt kell működnünk. Per-
sze, vannak külső szabályok,
amelyeket be kell tartani, de fontos,
hogy legyen egy belső konszenzus,
amelynek alapján próbálnak alkal-
mazkodni a szabályokhoz, a gyerek
fejlődési sajátosságait figyelembe
véve. A pedagógusnak fontos lenne
megbeszélni a szülőkkel, hogy ki
hogyan vélekedik a jelenlegi hely-
zetről, hiszen van aki nagyon fél,
van aki egyáltalán, de olyan is, aki
tagadja a vírus létezését. Neki el
kell fogadnia mindenféle szülői vi-
szonyulást, ahogyan a gyerekek kü-
lönbözőségét is elfogadja. Ennek
ellenére konszenzusra kellene jus-
sanak. Ha egy osztályközösség oda
jut, hogy jelentgetésektől kell tar-
tani, ott nagy a baj. 

– Nyilván egyetlen szülő sem
szeretné, hogy a gyereke féljen,
szorongjon a járvány miatt. Ho-
gyan próbáljuk ezt elkerülni, ha
mi magunk félünk a fertőzéstől? 

– Nagyon nehéz, ha mi szülőként
félünk, de azt próbáljuk közvetíteni
a gyereknek, hogy nincs mitől tar-
tani. Nagyon nincsen rendben, ha
egyet mondunk és másképp viszo-
nyulunk a helyzethez. Inkább le-
gyünk őszinték, és mondjuk el a
gyereknek az érzéseinket. A gyerek
ugyanis nem attól fog félni, hogy
mi félünk, hanem attól, ha azt
mondjuk, hogy nem félünk, de látja
rajtunk az ellenkezőjét. Próbáljuk
elmondani nekik az ő szintjükön,
hogy mi az, amitől félünk, és ad-
junk teret nekik, hogy kérdezzenek,
így rájövünk, mi az, amire kíván-
csiak, ami őket érdekli ezzel a hely-
zettel kapcsolatosan. Lehet, hogy
mi szülőként úgy gondoljuk, adott
dolgokat kell tudnia, de ő egyáltalán
nem azokra kíváncsi, vagy még
nem ért oda, hogy az adott kérdése-
ket feltegye. Fontos lenne, hogy mi
magunkban elfogadjuk, és szembe-
nézzünk a félelmeinkkel, és felnőtt-
ként kritikus gondolkodással

nézzük meg, mi is az, ami ijesztő,
mi az, ami a jelenlegi helyzetben el-
hihető és ami nem, mi az, ami a mi
családi rendszerünkbe beolvaszt-
ható. Próbáljuk meg tárgyiasítani a
félelmeinket: ha attól félünk, hogy
megbetegszünk, akkor nézzük meg,
mi az, amit tehetünk azért, hogy el
lehessen kerülni. Vagy ha netán
megbetegszünk, mi legyen a forga-
tókönyv. Próbáljuk „megszelídí-
teni” ezt a helyzetet, ezáltal kissé
megnyugszunk, és ha mi megnyu-
godtunk, a gyerekek is ezt teszik. 

Ugyanakkor szülőként az is fon-
tos, hogy az egészséges életmódról
beszélgessünk a gyerekeinkkel: a
kézmosás fontosságáról, illetve
akár arról, hogy ha tüsszentenünk
kell, ne a tenyerünket tegyük a
szánkhoz, hanem a könyökünkbe
tüsszentsünk, vagy arról, hogy a be-
tegségeket miként lehet elkerülni.
Ha ezekről beszélgetünk a család-
ban, az talán elég is. 

Nagyon fontos, hogy ne ültessük
el a gyerekben a félelmet, hogy
esetleg megfertőzheti a nagyszülő-
ket, hiszen ez nem egy olyan dolog,
amit kontrollálni tud. Attól nem fé-
lünk, amit kontroll alatt tartunk, de
ezt a helyzetet nem tudjuk. A gye-
rek nem tudja kontrollálni, hogy ví-
rushordozó-e vagy sem, azt viszont
igen, hogy betartja-e a szabályokat
vagy sem, és megérti-e, azáltal,
hogy maszkot hord és távolságot
tart, véd másokat. 

– Az év első felében hónapokig
online tanultak a gyerekek, és
benne van a pakliban, hogy
amennyiben súlyosbodik a hely-
zet, ismét a képernyő váltja fel a
hagyományos oktatást. Az on-
line oktatás hatékonyságát
sokan vitatják, de félretéve a
tananyag elsajátítását, a gyere-
kekre nézve melyek ennek a hát-
rányai? 

– Ennek a kérdésnek számos ve-
tülete van. A tananyag átadása meg-
történik online is, viszont elmarad
mindaz, ami körülötte volt, maga a
tény, hogy az osztályban együtt töl-
tik el az időt a gyerekek, illatok, be-
nyomások vannak, jobban le tudja
kötni a gyerek figyelmét a pedagó-
gus. A szemkontaktus, a szájmoz-
gás, a gesztusok, amelyek nagyon
fontosak ebben a folyamatban, nem
tudnak létrejönni a képernyőn ke-
resztül. Ilyen körülmények között a
gyerek elveszti a motivációját. Sok
élethelyzetből kimaradnak az online
oktatás során, hiszen ha a gyerek
másfél-két méter távolságból is be-
szélget a társával, de legalább be-
szélgetnek. Nincsenek meg a
szóbeli ütköztetések egy-egy téma
kapcsán, hiányoznak az ötletelések,
ezek fizikai jelenlét hiányában nem
tudnak megtörténni. Az iskola lé-
nyege nemcsak az oktatás, hanem a
nevelés is, ami teljesen háttérbe
szorul, amennyiben online oktatás
van. Ugyanakkor a hibrid tanításnál
is nagyon zavaró tud lenni a gyerek-
nek, amikor hetente változnak a
dolgok, nincsen egy rendszer. 

Példamutatással tudjuk szabálykövetésre ösztönözni a gyerekeket
Iskolakezdés járványhelyzetben

A járványhelyezet kedvezőtlen alakulása közepette szülőként
az utóbbi hetekben, hónapokban lélegzet-visszafojtva követ-
tük az oktatás megszervezésével kapcsolatos híreket. Több
mint egy hete elkezdődött a tanítás, de az iskolás- és óvodás-
korú gyerekek szülei és a pedagógusok is készenlétben áll-
nak, hiszen egyik napról a másikra minden megváltozhat,
tervezni ilyen körülmények között szinte lehetetlen. Ugyan-
akkor a járvány miatt bevezetett szabályok, korlátozások
igencsak megosztják a szülőket, vannak, akik félnek a vírus-
fertőzéstől, egyetértenek az iskolai maszkhasználattal, mások
azonban határozottan ellenzik, sokan pedig attól tartanak,
hogy a járvány miatti intézkedéseknek hosszú távon kedve-
zőtlen hatásai lesznek a gyermekekre. 
A témáról Szigyártó Adrienn szupervízióköteles család-pszicho-
terapeutával beszélgettünk.
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Menyhárt Borbála

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Illusztráció
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Egy ismeretlen szerzőtől
származó észrevételt 
idézünk a rejtvény 

fősoraiban.
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Szeptember 17-i rejtvényünk megfejtése: … annak tudása, mikor kell egy kicsit övön alul behúzni az ellenfelednek.

Rădăuţi-i csorba kissé másképpen
Egy darab csontos csirkemellet, 3 jó nagy

murkot, 2 szál petrezselyemgyökeret, fél zel-
lert, 1 fej hagymát 3 l vízzel főni teszünk. A
zöldségeket csak félbe vágjuk, pár szem bor-
sot is dobunk bele. Egy kisebb piros kápia-
paprikát felkockázunk, és hozzáadjuk. Négy
húsleveskocka is jár bele. A hozzávalókat pu-
hára főzzük, majd szűrőkanállal kiemeljük a
zöldségeket és a húst, hűlni hagyjuk.

Egy kisebb murkot apróra reszelünk, kevés
olajon megdinszteljük, amíg szép sárga színe
nem lesz. 6 cikk fokhagymát átnyomunk, és a
fokhagymapürét hozzákeverjük. A kihűlt zöld-
séget felkockázzuk, a húst szétszedjük, felvág-
juk, majd visszahelyezzük a lébe. Hozzáadjuk
a fokhagymás murokmasszát, és felforraljuk.
Két tojássárgát 2 dl tejföllel kikeverünk, a forró
léből a tejfölös masszára merünk, gyorsan ösz-
szekeverjük, aztán mehet a fazékba, kavarunk
egyet rajta, és lezárjuk a tüzet alatta. Egy kisebb
csokor petrezselyemzöldet, kevés kaprot apróra
vágunk, és a leveshez tesszük. Aki szereti, tár-
konyt is vághat bele.

Disznóhúsos gombatokány
70 dkg disznócombot felkockázunk, 3 fej

hagymát, 1 friss paprikát,1 kisebb paradicso-
mot felaprítunk. Olajon átforgatjuk, sózzuk,
borsozzuk, 1 evőkanál ételízesítőt, 1 dl száraz
fehérbort, 1 kis szál rozmaringot, 2 kis karika
csilipaprikát, 1 evőkanál fűszerpaprikaport,
25 dkg apró csiperkegombát teszünk hozzá.

Ha nagyobb méretű a
gomba, vágjuk kettőbe.
6 cikk fokhagymát
adunk hozzá, és feltölt-
jük annyi vízzel, hogy
ellepje. Lassú tűzön pu-
hára főzünk mindent. 2
csapott evőkanál liszt-
ből és vízből eresztéket
készítünk, hozzáadjuk,
és simára főzzük.
Kevés oregánót és zöld-
petrezselymet is tehe-
tünk bele. Rizzsel,
puliszkával, natúr
krumplival, krumplipü-
rével vagy nokedlivel
tálaljuk.

Egyszerű murkos süti
Három nagyobb

murkot lereszelünk. 4
evőkanál mézet, egy
csipet sót, 4 tojást, 2
dl tejfölt, 10 dkg ol-
vasztott vajat, 1 dl
olajat, 20 dkg darált
diót, 2 evőkanál darált
mandulát (helyettesít-
hető marcipánnal,
amit lereszelünk, kb.
2 dió nagyságút), 1
citrom reszelt héját, 1
sütőport, 18 dkg por-
cukrot, 3 tasak vaní-
liás cukrot és annyi
lisztet, amennyit fel-
vesz, összekeverünk

(a piskótánál picit vastagabb állagú kell le-
gyen, én kb. 50 dkg lisztet szoktam hozzá-
adni). Két kalács formájú tepsit kivajazunk
és kilisztezünk, beleöntjük a masszát, hogy
kb. félig legyen tele, majd 170 fokon 40 perc
alatt készre sütjük.
Mézes, fahéjas, citromos szilvadzsem

Öt kg érett besztercei szilvát kimagozunk,
1,5 kg cukrot, 4 dl mézet, 1 kávéskanál őrölt

fahéjat, 3 tasak vaníliás cukrot, 3 citrom ros-
tos levét 2 dl vízzel főni tesszük. Kb. 50 perc
főzés után (látni fogjuk az állagán) 2 tasak
gelfixet 8 evőkanál cukorral elkeverünk, és
hozzáadjuk. Hagyjuk egyet rottyanni, majd
üvegekbe tesszük, a tetejére kis szalicilt szó-
runk, és szárazdunsztba tesszük.

Egyszerűen, gyorsan is főzhetünk finomat
Rózsa Enikő
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Dzsudzsák Balázs
aláírt a DVSC-hez

Dzsudzsák Balázs tizenkét év után visszatért ne-
velőegyesületéhez, a jelenleg másodosztályú Deb-
receni VSC labdarúgócsapatához. A 33 esztendős
szélső egyelőre a bajnokság végéig szóló szerző-
dést írt alá, de a felek az esetleges folytatásról is
leülnek majd tárgyalni.

A 108-szoros válogatott futballista elmondta: 12
év külföldi szerepléssel, magyar és holland baj-
noki címmel a háta mögött nagy örömmel tért vis-
sza a Lokihoz, mert úgy érzi, ezzel lett teljes a
karrierje. Hozzátette: a családja, a szülei után a
DVSC-nek köszönheti a legtöbbet, és minden tu-
dásával igyekszik majd segíteni a csapatot a céljai
elérésében. „A DVSC-nek nem az NB II-ben van
a helye, azon leszek, hogy a Loki a szezon végén
visszajusson az NB I-be“ – fogalmazott 
Dzsudzsák.

A támadó elárulta, a lengyel bajnokságból ko-
molyan érdeklődött felőle egy csapat, de várhatott
volna még törökországi és szaúdi ajánlatra is. „Re-
mélem, a teljesítményemmel meg tudom győzni
Kondás Elemért, hogy a pályán a helyem. Messze
vagyok a levezetéstől, sokkal többet érzek magam-
ban, minthogy megelégedjek a kispaddal és az
utolsó húsz percekkel“ – nyilatkozta Dzsudzsák,
aki a 19-es mezben fog játszani, mert abban rob-
bant be a köztudatba a DVSC színeiben, illetve
tervei szerint Debrecenből vonul majd vissza.

Dzsudzsák három bajnoki címet és egy Szuper-
kupát nyert a hajdúsági együttessel, mielőtt 2008-
ban a holland PSV Eindhovenhez igazolt, amellyel
szintén egy bajnoki címet ünnepelhetett. Három
évvel később Oroszországba szerződött, ahol
előbb az Anzsi Mahacskala, majd a Dinamo
Moszkva labdarúgója volt. Egy rövid törökországi
kitérőt követően az elmúlt négy idényt az Egyesült
Arab Emírségekben töltötte, ahol az al-Vahda, az
al-Ittihad és az el-Ajn játékosa is volt.

Európai Szuperkupa: Sporttörténelmi mérkőzés a puskás Arénában
Több szempontból is történelmi

lesz a Bayern München és a Sevilla
mai összecsapása az Európai Szu-
perkupáért; Magyarország először
rendez a férfiklubfutballban egy-
mérkőzéses döntőt.

A Bajnokok Ligája-győztes mün-
cheni csapat és az Európa-liga-
nyertes Sevilla összecsapása abból
a szempontból is egyedi, hogy ez
lesz a koronavírus-járvány kitörése
óta az első olyan mérkőzés az euró-
pai szövetség (UEFA) égisze alatt,
amelyet nézők előtt rendeznek meg.
A találkozón 20 ezer néző lehet
jelen, ami a létesítmény teljes befo-
gadóképességének 30 százalékát je-
lenti. Mindkét csapat részére
három-három ezer jegyet biztosított
az UEFA, a fennmaradó jegyek
megvásárlására a lehetőséget pedig
kisorsolta a beérkezett több tízezer
igénylésből. A Sevilla 2500 jegyet
visszamondott, és bejelentette, hogy
csak 500 szurkolója kíséri el a csa-
patot Budapestre, míg a Bayern ré-
széről várhatóan 2100 szurkoló
érkezik a meccsre.

Az UEFA bejelentette, hogy egy-
fajta tesztként kezeli a mérkőzést,
mivel ennek tapasztalataitól teszi

függővé, hogy a jövőben – akár vá-
logatott szinten is – visszatérhesse-
nek a nézők a stadionokba.

A csütörtöki találkozóra a Bayern
a hatodik BEK/BL-sikerével, míg a
Sevilla ugyancsak a hatodik UEFA
Kupa/EL-diadalával kvalifikálta
magát, mindkét együttes a második
sikerére hajt az Európai Szuperku-
pában. Előbbi 2013-ban a Chelsea,
utóbbi 2006-ban a Barcelona legyő-
zésével hódította el a trófeát.

Az Európai Szuperkupa történe-

tében ez lesz a harmadik német–
spanyol párharc, a La Liga képvise-
lői eddig százszázalékosak,
1992-ben a Barcelona még két mér-
kőzésen, 3-2-es összesítéssel nyert
a Werder Bremen ellen, öt évvel ké-
sőbb pedig a Borussia Dortmundot
győzte le 3-1-es összesítéssel.

Mindkét együttes „élen jár“ az el-
veszített finálék tekintetében, a Se-
villa – a Barcelonához hasonlóan –
négy, a Bayern pedig három ilyen
összecsapást bukott el.

A két csapat közös múltja mind-
össze két találkozóból áll: a Bajno-
kok Ligája 2017/2018-as idényének
negyeddöntőjében az első felvonás-
ban a Bayern 2-1-re nyert idegen-
ben, míg a müncheni visszavágón
gól nélküli döntetlen született.

Érdekesség, hogy mindkét csapat
játszott már Magyarországon nem-
zetközi kupamérkőzést, mindkét
esetben az Újpest volt az ellenfél. A
Bayern 1974-ben a Bajnokcsapatok
Európa-kupája elődöntőjének első
mérkőzésén 1-1-es döntetlent ért el
a lila-fehérekkel szemben, végül 4-
1-es összesítéssel lépett tovább, és
meg is nyerte története első trófeá-
ját a sorozatban. A Sevilla 2018 au-
gusztusában az Európa-liga-
selejtező második fordulójában ke-
rült össze az Újpesttel, a Szusza Fe-
renc Stadionban 3-1-re

diadalmaskodott, és 7-1-es összesí-
téssel jutott a következő körbe.

Gyakorlatilag kijelenthető, hogy
a két legjobb formában lévő európai
futballcsapat találkozik egymással
a Puskás Arénában, ugyanis a Baj-
nokok Ligáját a sorozat történeté-
ben először százszázalékos
teljesítménnyel elhódító Bayern
egymást követő 22 győzelemnél és
31 veretlenül megvívott találkozó-
nál jár, míg a Sevilla legutóbbi 21
tétmérkőzésén nem talált legyőzőre.
A müncheniek formájáról mindent
elárul, hogy a Bundesliga múlt heti
nyitófordulójában 8-0-ra ütötték ki
a Schalkét. A Sevilla a La Ligában
még nem lépett pályára.

A mérkőzés 22 órakor kezdődik,
az M4 Sport, a DigiSport 1, a Tele-
kom Sport 1 és a Look Plus televí-
zió élőben közvetíti.

UEFA: Lewandowski, Neuer vagy De Bruyne lesz 
az előző idény legjobbja

A Bajnokok Ligája-győztes Bayern
München két klasszisa, Robert Lewan-
dowski és Manuel Neuer, vagy Kevin De
Bruyne, a Manchester City középpályása
lesz az elmúlt idény legjobb játékosa az
Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA).

Az UEFA honlapján szerdán jelentette
be, hogy lezárult a szavazás, amelyen a
Bajnokok Ligája- és az Európa-liga-főtáb-
lán érintett 48 csapat edzője, 55 kiválasz-
tott sportújságíró, valamint minden
tagországból egy személy adhatta le vok-
sát. A szavazóknak az első hármat kellett
megadniuk, az első helyezés öt, a második
három, a harmadik egy pontot ért, az
edzők nem szavazhattak saját tanítványa-
ikra.

A három versenyben maradt futballista
közül a legnagyobb esélyes egyértelműen
Robert Lewandowski, a Bayern lengyel
csatára ugyanis 47 tétmérkőzésen 55 góllal
segítette triplázáshoz a münchenieket, akik
csütörtökön a Puskás Arénában a Sevillá-
val találkoznak az Európai Szuperkupáért.
Lewandowski sikerét csapattársa, a kapu-
ban újra világklasszis teljesítményt nyújtó
Manuel Neuer, vagy a Premier League-
ben a játékosok által legjobbnak választott
Kevin De Bruyne akadályozhatja meg.

A dobogósok rangsorát leszámítva az
UEFA nyilvánosságra hozta a 4-10. helye-
zetteket: a hatszoros aranylabdás Lionel

Messi (FC Barcelona) és Neymar (Paris
Saint-Germain) egyaránt 53-53 pontot ka-
pott. A hatodik Thomas Müller (Bayern
München, 41 pont), a hetedik Kylian
Mbappé (Paris Saint-Germain, 39), a nyol-
cadik Thiago Alcántara (Bayern München,
27), a kilencedik Joshua Kimmich (Bayern
München, 26), a tizedik Cristiano Ronaldo
(Juventus, 25) lett.

Az edzőknél teljes a német dominancia
a három jelölt között: a Bayern irányítását

novemberben átvevő Hansi Flick mellett
az FC Liverpool és az RB Leipzig mestere,
azaz Jürgen Klopp és Julian Nagelsmann
esélyes még a díjra.

A nőknél a BL-győztes Olympique
Lyon két játékosa, Wendie Renard és Lucy
Bronze, valamint a döntőben vesztes VfL
Wolfsburgot erősítő Pernille Harder jelölt
az elmúlt idény legjobb játékosa címre.

A győzteseket október elsején, a BL
csoportkörének sorsolásán jelentik be.

* Angol Premier Liga, 2. forduló: Arsenal – West
Ham United 2-1, Aston Villa – Sheffield United 1-0,
Chelsea – Liverpool 0-2, Everton – West Bromwich 5-
2, Leeds United – Fulham 4-3, Leicester – Burnley 4-
2, Manchester United – Crystal Palace 1-3, Newcastle
United – Brighton & Hove Albion 0-3, Southampton
– Tottenham 2-5, Wolverhampton – Manchester City
1-3. Az élcsoport: 1. Leicester 6 pont (7-2), 2. Everton
6 (6-2), 3. Arsenal 6 (5-1).

* Spanyol La Liga, 2. forduló: Betis – Valladolid 2-
0, Celta Vigo – Valencia 2-1, Getafe – Osasuna 1-0,
Granada – Alavés 2-1, Huesca – Cádiz 0-2, Real Soci-
edad – Real Madrid 0-0, Villarreal – Eibar 2-1. Az él-
csoport: 1. Granada 6 pont (4-1), 2. Betis 6 (3-0), 3.
Villarreal 4.

* Olasz Serie A, 1. forduló: Fiorentina – Torino 1-0, Genoa –
Crotone 4-1, Juventus – Sampdoria 3-0, AC Milan – Bologna 2-
0, Parma – Napoli 0-2, Sassuolo – Cagliari 1-1, Hellas Verona –
AS Roma 0-0. Az élcsoport: 1. Genoa 3 pont (4-1), 2. Juventus
3 (3-0), 3. Napoli 3 (2-0).

* Német Bundesliga, 1, forduló: Bayern München – Schalke
04 8-0, Borussia Dortmund – Mönchengladbach 3-0, RB Leipzig
– Mainz 3-1, Wolfsburg – Bayer Leverkusen 0-0, Eintracht
Frankfurt – Arminia Bielefeld 1-1, Union Berlin – Augsburg 1-

3, 1. FC Köln – Hoffenheim 2-3, Werder Bremen – Hertha BSC
1-4, VfB Stuttgart – Freiburg 2-3. Az élcsoport: 1. Bayern Mün-
chen 3 pont (8-0), 2. Hertha BSC 3 (4-1), 3. Borussia Dortmund
3 (3-0).

* Francia Ligue 1, 4. forduló: Brest – Lorient 3-2, Lens – Bor-
deaux 2-1, Lyon – Nimes 0-0, Olympique Marseille – Lille 1-1,
Metz – Reims 2-1, Montpellier HSC – Angers 4-1, Nantes – St.
Etienne 2-2, Nice – Paris St. Germain 0-3, Stade Rennes – AS
Monaco 2-1, Strasbourg – Dijon 1-0. Az élcsoport: 1. St. Etienne
10 pont (8-2), 2. Stade Rennes 10 (9-5), 3. Montpellier HSC 9.

Fotó: DVSC

óriási csapást mért a Bayern a Schalkéra a Bundesliga nyitófordulójában. Fotó: aNEWS

Fotó: Eurosport

Eddig mindössze egyszer találkozott egymással a Bayern és a Sevilla: a Bajnokok Ligája
2017/2018-as idényének negyeddöntőjében az első felvonásban a Bayern 2-1-re nyert idegen-
ben, míg a müncheni visszavágón gól nélküli döntetlen született Fotó: Reuters

Ma az Európa-ligában
Folytatódik a küzdelem a főtáblára kerülésért a labdarúgó-Európa-

ligában, a selejtezőben két román és egy magyar csapat érdekelt. A
műsor:

• 19.00 óra, M4 Sport: MOL Fehérvár FC – Stade de Reims (fran-
cia)

• 20.00 óra, DigiSport 1: Djurgårdens IF (svéd) – Kolozsvári CFR
• 20.30 óra: FCSB – Slovan Liberec (cseh)

Európai focikörkép



Az Európai Parlament az 574
szavazattal, 37 ellenszavazat
és 82 tartózkodás mellett
minap elfogadott állásfoglalá-
sában elutasítja az augusztus
9-i belaruszi „úgynevezett el-
nökválasztás” eredményét,
mivel a választások „az ösz-
szes nemzetközileg elismert
norma kirívó megsértésével”
zajlottak. A Parlament a je-
lenlegi elnököt, Aljakszandr
Lukasenkát mandátuma no-
vember 5-i lejárta után nem
ismeri el az ország elnökének.
A képviselők új elnökválasz-
tást várnak Fehéroroszor-
szágban, és uniós szankciókat
sürgetnek Lukasenka elnök és
az Alekszej Navalnij megmér-
gezését elkövetők ellen.

Ugyanakkor üdvözli, hogy a kö-
zelmúltban létrejött a Koordinációs
Tanács „mint a Belaruszban demok-
ratikus változást követelő emberek
ideiglenes képviselője”, amely min-
den politikai és társadalmi szereplő
előtt nyitva áll. Emellett ismét
hangsúlyozza, hogy Fehéroroszor-
szágban a lehető leghamarabb új,
szabad és tisztességes választásokat
kell tartani, nemzetközi felügyelet
mellett.
Elítélik a hatóságokat a békés
tüntetések erőszakos elnyomása miatt

A képviselők uniós szakciókat
várnak a választási eredmények
meghamisításáért és a fehérorosz
erőszakos elnyomásért felelősök
csoportja, köztük Lukasenka elnök

ellen, és a tagállamoktól a korlátozó
intézkedések késedelem nélküli
végrehajtását kérik a nemzetközi
partnerekkel szoros együttműkö-
désben.

A képviselők határozottan elíté-
lik a tömeges letartóztatásokat és a
békés tiltakozók, a tüntetésvezetők,
az újságírók folyamatos erőszakos
elnyomását. Az ország fogdáiból és
börtöneiből folyamatosan érkeznek
a bántalmazásról, nemi erőszakról
és kínzásról szóló hírek.
A fehérorosz nők fellépése

Az állásfoglalás végül hangsú-
lyozza a Szvjatlana Cihanouszkaja,
Veranika Csapkala és Marija Ka-

lesznyikava által vezetett bátor be-
larusz nők fontos szerepét a tünte-
tésekben. A Parlament követeli a
Koordinációs Tanács letartóztatott
tagjainak és a többi, politikai okok-
ból letartóztatott azonnali szabadon
bocsátását. 

Az állásfoglalás megjegyzi, hogy
sok belarusz szerint Szvjatlana Ci-
hanouszkaja az elnökválasztás
nyertese és Fehéroroszország újon-
nan megválasztott elnöke.
A képviselők nemzetközi vizsgálat
azonnali elindítását követelik
a Navalnij-ügyben

Az oroszországi helyzet és Alek-
szej Navalnij megmérgezése ügyé-

ben is állásfoglalást fogadtak el a
képviselők. 

Ebben határozottan elítélik a
neves orosz ellenzéki politikus és
korrupcióellenes aktivista, Alekszej
Navalnij idegméreggel történő
meggyilkolására tett kísérletet. Az
állásfoglalás megjegyzi, hogy a fel-
használt, a „novicsok csoportba”
tartozó mérget kizárólag állami tu-
lajdonú katonai laboratóriumban
fejleszthették ki, magánemberek
nem juthattak hozzá. Ez pedig erő-
sen arra utal, hogy a támadás mö-
gött az orosz hatóságok állnak. Ha
azonban mégis mást találna a vizs-
gálat felelősnek, az továbbra is azt

jelenti, hogy Oroszország megsér-
tette a nemzetközi jogi kötelezett-
ségvállalásait.

A képviselők hangsúlyozzák,
hogy a Navalnij ellen megkísérelt
merénylet az oroszországi ellenzéki
hangok szisztematikus elhallgatta-
tását célzó lépések sorába illeszke-
dik, célja pedig a szeptember
11–13-i oroszországi helyi és regi-
onális időközi választások befolyá-
solása volt. Navalnij esete egy
olyan szélesebb orosz politika egyik
eleme, amely az elnyomó belső po-
litikákra és az agresszív nemzetközi
fellépésre összpontosít, jegyzi meg
az állásfoglalás.
Nemzetközi vizsgálatra és uniós

szakciókra van szükség
Az állásfoglalás azonnali nem-

zetközi vizsgálatot kér a Navalnij-
ügy és Oroszország vegyi
fegyverekkel kapcsolatos nemzet-
közi kötelezettségvállalásainak
megsértése miatt, Oroszországot
pedig a vizsgálattal való teljes körű
együttműködésre és az elkövetők
felelősségre vonására szólítja fel.

A Parlament a tagállamokat
gyors cselekvésre, nagyszabású
korlátozó intézkedések bevezeté-
sére és a korábbi szankciók megerő-
sítésére kéri Oroszország ellen. Az
állásfoglalás olyan szankcionáliási
mechanizmus bevezetését kéri,
amellyel az Alekszej Navalnij kor-
rupció elleni alapítványa által azo-
nosított korrupt személyek európai
tulajdonai lefoglalhatók lehetnének.

Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dája
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Mozgóurnát beteg vagy moz-
gásképtelen szavazók igényelhet-
nek írott kérelem alapján.

A mozgóurna-kérelmeket szep-
tember 26-án (szombaton) 18-20
óra között kell benyújtani ahhoz a
szavazókörzethez, ahova tartozik a
lakás, ahol a mozgásképtelen/beteg
szavazó tartózkodik.

A kérvények benyújtásában se-
gítséget nyújtanak az RMDSZ te-
rületi szervezetei és a megyei
RMDSZ-iroda is, amennyiben a
kérvényt eljuttatják az RMDSZ-
irodákba pénteken délután 4 óráig.
Azok a személyek, akiknek nincs
olyan hozzátartozója, aki a kér-
vényt be tudja vinni az RMDSZ-
irodába, vagy akiknek további
kérdései lennének a mozgóurnával
kapcsolatban, a következő telefon-
számokon kérhetnek segítséget:

– a marosvásárhelyi lakosok a

0746-767016-es telefonszámon,
– a megye más településein élők

a helyi RMDSZ-szervezettől vagy
a Maros megyei RMDSZ-től a
0265-264442-es telefonszámon.

A mozgóurna-igényléssel kap-
csolatos tudnivalók:

Az írott kérvénynek tartalmaz-
nia kell az igénylő:

– teljes hivatalos nevét,
– személyi számát (CNP),
– állandó vagy ideiglenes (flo-

tant) lakhelye címét,
– személyi igazolványa adatait

(seria şi număr buletin),
– a keltezést (kérelem dátumát)

és az aláírást az igénylő KÉZZEL
kell írja.

Az írott kérvényhez mellékelni
kell a betegséget vagy mozgáskép-
telenséget igazoló orvosi doku-
mentumok másolatát. Az igénylést
az orvosi dokumentum másolatá-

val együtt bárki leadhatja az
igénylő helyett!

Kórházban vagy idősek otthoná-
ban lévő mozgásképtelenek is igé-
nyelhetik a mozgóurnát,
amennyiben állandó vagy ideigle-
nes lakhelyük az adott településen
található.

Mozgóurnát igényelhetnek a ka-
ranténban vagy házi elkülönítésben
lévők is. Ők ugyanazt a kérvényt,
űrlapot kell kitöltsék, mint azok,
akik betegség miatt kérelmezik a
mozgóurnát, csak a kérvény utolsó
bekezdésében az orvosi igazolás
helyett a következő indokra kell hi-
vatkozzanak: „Motivez prezenta
solicitare prin faptul că sunt caran-
tinat/izolat la domiciliu conform
deciziei DSP Mureş”.

A kérvény mellé nem kell hiva-
talos iratot csatolni. A Maros Me-
gyei Közegészségügyi Igazgatóság
hivatalos átiratban fog értesíteni
minden szavazókörzetet a karan-
ténban lévő személyek névsoráról,
így a szavazókörzetek elnökei a
kérvények jogosságát ez alapján
fogják ellenőrizni.

A házhoz/lakáshoz, illetve kór-
házba vagy idősek otthonába moz-
góurnát igénylő kérvényminták
letölthetők az RMDSZ weboldalá-
ról is:

https://rmdsz.ro/upload/doku-
metumok/CereredeVotare_UrneiS-
peciale.pdf

https://rmdsz.ro/upload/doku-
metumok/CereredeVotare_UrneiS-
peciale_Spital_Camin.pdf

Az RMDSZ Maros megyei
szervezeteIllusztráció

Segítenek a mozgóurna igénylésében
az RMDSZ megyei és területi irodái

A vasárnap sorra kerülő önkor-
mányzati választás tétje óriási:
szeptember 27-én Marosvásárhely
lakosságának alkalma lesz arra,
hogy változtasson a város jelenlegi
helyzetén, a stagnáló fejlesztések
ügyét végre jó irányba mozdítsa, rá-
adásul soha vissza nem térő alka-
lom mutatkozik arra, hogy a
székely fővárosnak – hosszú idő
után újra – magyar polgármestere
legyen Soós Zoltán személyében. A
magyar jelölt győzelme ugyanakkor
még nem minden. Hogy Marosvá-
sárhely valóban élhető és fejlődő te-
lepülés legyen, Soós Zoltánnak
szüksége lesz egy erős tanácsosi
többség segítségére is, mely csakis
az Erdélyi Magyar Néppárt városi
listájának támogatásával valósítható
meg. Csak így biztosítható, hogy a
Soós által képviselt program való-
sággá válik, s a mindennapi politi-
kai csatározások helyett
Marosvásárhelyen végre a fejlődésé
lesz a főszerep. Mint ismeretes, a
Néppárt városi listájának első
három helyén Mihály István, dr.
Donáth Árpád és Brassai Hunor
szerepelnek.

Tudható, hogy példás összefogás
alakult ki Marosvásárhelyen, ami-
kor a magyar politikai szervezetek
egyként sorakoztak fel Soós Zoltán
független polgármesterjelölt mö-
gött. Az Erdélyi Magyar Néppárt
országos elnöke, Csomortányi Ist-
ván egy korábbi, Marosvásárhelyen
tartott sajtótájékoztatón hangsú-

lyozta: céljuk az erős magyar kép-
viselet megteremtése az önkor-
mányzatokban, melyek az
elkövetkező négy évben az erdélyi
magyarok védőbástyái lesznek az
egyre fokozódó bukaresti magyar-
ellenességgel szemben. „Egyér-
telmű, hogy Marosvásárhelynek
változásra van szüksége, hiszen az
mindenki által jó ideje tapasztal-
ható, hogy a jelenlegi városvezetés
alkalmatlan feladata elvégzésére.
Minden helyi lakos érdeke, hogy a
Dorin Florea nevével fémjelzett
időszak véget érjen, s épp ezért jött
létre egy olyan együttműködés,
mely a változás feltételeit lehetővé
teszi” – mondta a Néppárt elnöke,
majd hozzátette: számos olyan er-
délyi helyszín van, ahol az Erdélyi
Magyar Szövetség vagy az azt al-
kotó pártok (a Néppárt és az MPP)
szeptember 27-i sikere a magyar
képviselet megerősödését eredmé-
nyezi majd. „Marosvásárhely eseté-
ben egyértelmű, hogy csak az
Erdélyi Magyar Néppárt városi lis-
tájának támogatásával lehet magyar
többség a tanácsban, ezáltal pedig
Soós Zoltánnak, akit magunk is tá-
mogatunk, erős tanácsosi többsége”
– mondta Csomortányi István.

A Néppárt és a Magyar Polgári
Párt összefogásából létrejött Erdélyi
Magyar Szövetség 12 megyében,
160 helyszínen és 2200 jelölttel mé-
retkezik meg a szeptember 27-i vá-
lasztáson.

(X)

így lehet Soós Zoltánnak
erős tanácsosi többsége 

Az EP uniós szankciókat sürget 
új elnökválasztást várnak Fehéroroszországban



LAKÁS

ELADÓ ház központhoz közel: öt szoba,
konyha, két fürdőszoba, két mosdó,
tartozékok 147 m2, szuterén 19 m2, udvar
390 m2. Tel. 0766-757-283, 18–20 óra
között. (8918)

MINDENFÉLE

IDŐSGONDOZÁST vállalok lakás el-
lenében. Tel. 0740-846-127. (-I)

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb javí-
tásokat, szigetelést, külső, belső
munkát vállalunk. Misi. Tel. 0735-288-
473. (8861)

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8892-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú, fájó szívvel emlé-
kezem drága jó édesapámra,
NAGY ISTVÁNRA, akit
szeptember 24-én egy éve
ragadott el a kegyetlen halál
szerettei köréből. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Bánatos lánya,
Zsófia. (p.-I) 

„Nemcsak az élőkkel vagyunk
együtt, 
velünk élnek azok is, akik
messze vannak, 
akik eltávoztak.”
(Goethe)
Fájdalommal emlékezünk
KOVÁCS GYULÁRA halálának
8. évfordulóján. Emléke
legyen áldott! Szerettei. 
(8926-I)

Fájó szívvel emlékezem
szeretett férjemre, RADVÁNYI
JÓZSEFRE halálának 23.
évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá szeretettel.
Felesége, Hajnal. (8936-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, anyatárs,
keresztanya, 

a volt konzervgyár
nyugalmazott alkalmazottja, 

SZAKÁCS IRÉN 
szül. Papp 

életének 78. évében folyó hó 21-
én csendesen megpihent. Drága
halottunk földi maradványait
szeptember 24-én, csütörtökön
13 órakor a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben helyezzük
nyugalomra.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (8934-I)

Szívünkben mély fájdalommal tu-
datjuk, hogy a szeretett, drága jó
édesanya, anyós, nagymama,
dédmama, rokon, jó barát és jó
szomszéd, a bőrgyár volt dolgo-
zója, patak menti lakos, 

özv. SZÉKELY ZSUZSANNA 
életének 90. évében csendesen
megpihent. Drága halottunkat
szeptember 24-én, csütörtökön
15 órakor kísérjük utolsó útjára a
Jeddi úti temetőben, református
szertartás szerint. Nyugodjon bé-
kében! 

Búcsúznak fiai, menye, unokái,
dédunokái, a rokonok

és jó barátok, szomszédok.
(8940-I) 

„Életedben szeretet és jóság
voltál,
Mosolygó arcod, zengő hangod
Mindenkit elbűvölő vidámság.
Istenben bízó, imádkozó lélek
voltál,
De az őszi szellővel elsodort a
kegyetlen halál.”
Családját nagyon szerető,
hűséges feleség, édesanya,
nagymama, aki földi életedben
voltál. Szívünk fájdalmával
emlékezünk szeptember 24-én a
legdrágább feleségre, édesanyára
és nagymamára, SÁNDOR
KLÁRÁRA született csíkszent-
tamási PUSKÁS KLÁRA,
halálának hatodik évfordulóján.
Arany volt a szíved, szeretet az életed, de Isten elhívott a végtelenbe,
mert szeretett. Örök hála és köszönet az egymással töltött szép
évekért.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Emléked örökre megőrizzük. 
Bánatos, szerető férjed, Imre, gyermekeid: Csaba és Tibor, unokád:
Tiborka és Boglárka édesanyjukkal, Rékával.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, az emlékezés virágaival, de
mindig csak a néma sírodra találunk, melyen soha nem fogy el a
szeretet.
Könnyes szemmel, fájó szívvel tekintünk az égre, és kérjük a
Jóistent, nyugtasson békében. (8925)

A Szászrégen Municípiumi
Polgármesteri Hivatal közleménye
Annak érdekében, hogy az állampolgárok legális személyi okmá-

nyokkal rendelkezzenek, 2020. szeptember 26–27-én a Szászrégeni
Polgármesteri Hivatal irodái a következő program szerint tartanak
nyitva:

A személyazonossági igazolványt igénylő személyeknek írott kér-
vényt kell benyújtaniuk, a román állampolgárságot, a nevet, a családi
állapotot, az állandó lakhelyet igazoló dokumentumokkal együtt, vala-
mint egy 7 lejes nyugtát.

Abban az esetben, ha a polgár nem tudja bemutatni a személyi kártya
kiadásához szükséges összes iratot, a birtokában levő dokumentumok,
egy 1 lejes nyugta és három nemrég készült buletinkép (3/4 cm, 7 mm-
es fehér kerettel) benyújtásával ideiglenes személyit kaphat.

A lakosság-nyilvántartó szolgálat előzetes telefonos programálás nél-
kül is, sürgősségi eljárással kibocsátja a személyi igazolványt, ha azt a
97/2002-es sürgősségi kormányrendelet 19. cikkelyének (1). bekez-
dése, f, g és j betűje alatt szereplő okokból kérik: ha a személyit ellop-
ták, elveszítették vagy  megrongálódott.  

Közöljük továbbá, hogy a helyi közigazgatási szervek által kibocsá-
tott, 2020. március 1-től lejárt személyazonossági iratok a sürgősségi
állapot/veszélyhelyzet teljes idejére, valamint azok lejárta után még 90
napig érvényben maradnak.

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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BÚTORGYÁRTÓ CÉG alkalmaz ASZTALOSOKAT (férfiakat) és gyakorlattal rendelkező NyUGDÍ-
JASOKAT jó fizetéssel. Tel. 0724-034-016. (65029-I)
REKLÁMMŰHELY MUNKATÁRSAT keres. Elvárás: számítógép-kezelési ismeret. Emellett betanítunk
fóliázást, szitanyomást. Tel. 0745-152-554. (22249-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Szászrégeni Polgármesteri Hivatal Nap Dátum Óra
1. Lakosság-nyilvántartó közszolgálat
2. Pénztár
3. Mezőgazdasági nyilvántartó

szombat szept. 26. 8–16

vasárnap szept. 27. 7–21
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VíZZEL éS SZAppANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT, 
MINT A SZUpERHŐSöK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN éS JÁTéK KöZBEN IS

KöVETJüK A TANÁROK 
UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZüK A JÖVŐNKET

(Fizetett hirdetés)

TÁJéKOZTATó
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laborató-

rium folyamatosan a betegek rendelke-
zésére áll, és a fokozott biztonsági
előírásokat betartva, a COVID–19-jár-
vány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített labora-
tóriumi vizsgálatokat.

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


