
Csontvázak a szekrényben
A helyhatósági választások végleges eredményei még nincsenek

meg, de a pártok már el is kezdték a parlamenti választásokra való
korteskedést. A kampány decemberig szünet nélkül zajlik tovább,
majd a téli ünnepek alatt neki lehet látni számba venni a csontváza-
kat a szekrényben.

Mert lesz azokból bőven. Helyi szinteken főleg ott, ahol évtizede-
kig regnáló uralom után hozott változást az önkormányzati választás,
mint például Bernády városában. Ezeket később látjuk meg, de a
mezei adófizetőnek ijesztőbbek lesznek azok a csontvázak, amiket
most a nagypolitika pakol buzgón befelé a szekrénybe a kampány
hevében.

Az év kétharmadánál tartva az államháztartási hiány szinte pon-
tosan duplája a tavalyinak, és ezekben az adatokban még nem je-
lentkezik a parlament nyugdíjak kapcsán bemutatott ámokfutásának
hatása. Még a kormány tervei szerinti nyugdíjemeléssel sem látsza-
nak fenntarthatónak az idei éves deficitcélok, de ha a leköszönő par-
lament döntése érvényben marad, a karácsonyfa alá szép ígéreteket
fogunk kapni, és az új év majd megszorító intézkedéseket hoz, pon-
tosan úgy, mint tízegynéhány évvel ezelőtt.

Szó se róla, mindenki, aki tisztességgel dolgozott, megérdemli,
hogy hajlott korára tisztességes borítékot vigyen haza neki a postás,
ám a tisztesség csak sokadrangú szempont volt a kérdésben, 

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)
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Évtizedek óta 
vártak a fényre
A lakosság közbiztonsága érdekében
környezetkímélő közvilágítással látták
el Magyarkirályfalva és a sövényfalvi
vasútállomás közötti községi útsza-
kaszt. Az Ádámos közigazgatási egy-
séghez tartozó település lakosainak a
napelemes, mozgásérzékelővel fel-
szerelt közvilágítással szeptember 22-
étől több évtizedes vágyuk teljesült.
____________2.
Örmény–azeri 
konfliktus
Az Azerbajdzsán és Örményország, il-
letve a szakadár Hegyi-Karabah ör-
mény erői között kezdődött harcok
azonnali leállítását és a konfliktus tár-
gyalásos rendezését sürgette a német
kancellár az örmény miniszterelnöknél
és az azeri elnöknél – közölte kedden
a német kormány szóvivője.
____________3.
A brit királyi ház
pénzügyeit sem 
kíméli a járvány
Sir Michael Stevens udvari kincstár-
nok pénteken ismertetett hivatalos be-
számolójában közölte: azzal számol,
hogy a járvány miatt jóval kevesebb
turista keresi fel a monarchia olyan vi-
lághírű látványosságait, mint a 
Buckingham-palota vagy a legősibb
uralkodói rezidencia, a London nyugati
határában fekvő windsori kastély.
____________6.
Közvitán 
a háztartási 
roncsprogram
Az idei program újdonsága az előző
évekhez képest, hogy több eszközre
is kiterjed, hétféle elektronikai beren-
dezésre: tévét, hűtőszekrényt, mosó-
gépet, mosogatógépet, légkondit,
ruhaszárítót és porszívót lehet vásá-
rolni a régiért kapott utalványokkal.
____________8.

Óriási kihívást jelent az óvodáknak eleget tenni a járvány-
ügyi előírásoknak, hiszen újra kellett tervezniük mindent, a
foglalkozások lebonyolításától a gyerekek étkeztetéséig és
altatásáig. A megváltozott óvodai szabályok közül talán a tá-
volságtartás és a közös játék hiánya a legnehezebb, hiszen
ellentmond mindannak, ami az óvoda lényegét jelenti. A szü-
lőknek sem könnyű, hiszen a 2-3 éves apróságokat be sem

vihetik az épületbe, a kapuban kell átadniuk a személyzet-
nek, ugyanakkor tartanak attól, hogy megviseli a gyereket,
hogy nem közeledhet a társakhoz, az óvónőhöz, nem cserél-
het játékot a pajtásával. 

Fotó:  Nagy Tibor

Nagy kihívás a járványhelyzet az óvodáknak

Teljes újratervezésre volt szükség

Menyhárt Borbála
(Folytatás a 9. oldalon)



A lakosság közbiztonsága érdekében környezet-
kímélő közvilágítással látták el Magyarkirályfalva
és a sövényfalvi vasútállomás közötti községi út-
szakaszt. Az Ádámos közigazgatási egységhez
tartozó település lakosainak a napelemes, moz-
gásérzékelővel felszerelt közvilágítással szep-
tember 22-étől több évtizedes vágyuk teljesült.

Miklós Tibor László újraválasztott polgármestert az
újabb községi beruházásról kérdeztük. A szeptember 27-én
elsöprő fölénnyel újraválasztott polgármester elöljáróban
lapunk hasábjain is köszönetet mondott a község lakosai-
nak az újabb megbízatásért, azért, hogy értékelték az eltelt
négy év alatt végzett tevékenységét. 

A napelemes közvilágítás felszerelése kapcsán kifejtette,
a királyfalvi lakosok évek óta kérték az említett szakasz ki-
világítását. A hajnali, kora reggeli és esti ingázók számára
évtizedek óta nehézséget jelentett, és a vadállatok egyre
beljebb merészkedése miatt veszélyessé vált a sötét, termő-
földek övezte úton eljutni a vonatállomásig. Az áramszol-
gáltató vállalat révén megoldani körülményesebb és jóval
költségesebb lett volna a beruházás, mivel a Kis-Küküllőn
és a vasútvonal fölött áthaladó vezetékrendszert az érintett
hatóságoknak is engedélyezni kellett volna. 

Ezért döntött az önkormányzat vezetősége a napelemes
közvilágítás mellett, amit saját költségvetésből valósítottak
meg. Pályázatot is nyújtottak be, azonban erre a célra nem
sikerült finanszírozást nyerni. A 600 méteres távon hatvan-
méterenként tíz oszlopot helyeztek el. A környezetkímélő
közvilágítás nyugalmi állapotban 30%-os fényerőt biztosít,
amikor pedig mozgást érzékel, erősebb fényre vált, amelyet
időérzékelő szabályoz.

IDŐJÁRÁS
Borús idő
Hőmérséklet:

max. 12 0C
min. 10 0C

Ma JEROMOS, 
holnap MALVIN napja.
MALVIN: német eredetű, jelen-
tése: a jog barátja.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. szeptember 29.
1 EUR 4,8738
1 USD 4,1678

100 HUF 1,3350
1 g ARANY 252,6304

Azopan-novellák
Szerdán (ma) 18 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban
a Látó szerkesztői és szerzői az Azopan fotógyűjtemény
fényképei ihlette, azokkal játékba lépő szövegeiket olvas-
sák fel. Fellépők: Codău Annamária, Demény Péter, Imre
Eszter, Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, Szabó Róbert
Csaba és Vida Gábor. A fotókat levetítik. A rendezvényt a
járványügyi szabályok betartásával (maszk viselése, távol-
ságtartás) szervezik, 35 főre korlátozott részvétellel. 

A varázstükör 
Az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház október 2-án, pénteken
18 órától és 11-én, vasárnap 11 órától előadja A varázstü-
kör, avagy bolondnak áll a világ! című, 5 éven felülieknek
ajánlott bábjátékot. A középkori vásári komédiák nyomán
bábszínpadra írta Papp Melinda. Játsszák: Bonczidai
Dezső, Cseke Péter, Gáll Ágnes, Lőrinczi Máthé Rozália,
Puskás Győző, Szabó Dániel, Szőllősi-Pénzes Szilárd. Ter-
vező Matyi Ágota, zeneszerző Babarci Bulcsú, rendező
Sramó Gábor. A helyek száma korlátozott. Telefonos fogla-
lás szükséges a 0740-566-454-es számon naponta 9-13
óra között. A nézőket arra kérik, a kezdés előtt 10-15 perc-
cel érkezzenek és legyen nálunk szájmaszk. Belépés
maszkkal, a bejáratnál történő érintésmentes lázmérés és
kézfertőtlenítés után. Hat év alatti gyerekeknek a maszk vi-
selése nem kötelező.

Elmarad a bekecsi megemlékezés 
A járvány miatt elmarad az október 3-ára tervezett rendha-
gyó megemlékezés a Bekecs-tetőn. A Marosvásárhelyi Ma-
gyar Királyi 23. Honvéd Határvadász Zászlóalj
hagyományőrző csoport továbbra is gondját viseli a két ka-
tonatemetőnek, ahol 35, az első világháborúban elesett
honvéd nyugszik. 

Holnemvolt Székelyföldi 
Mesefesztivál 

A rendezvény Facebook-elérhetőségén lehet élőben be-
kapcsolódni a Tipe Tupa egyesület által szervezett Holnem-
volt Székelyföldi Mesefesztivál kerekasztal-beszél-
getésébe, amelyen Kádár Annamária, Zalka Csenge Virág
és Szabó Enikő vesz részt. Az esemény ingyenes és re-
gisztrációhoz sem kötött.

Drámapedagógiai foglalkozás 
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel együttműködve
drámapedagógiai foglalkozást indít a marosvásárhelyi Ar-
tecotur Egyesület, amelyre elsősorban V-VIII. osztályos di-
ákok jelentkezését várják. A diákok a sajátos
foglalkozásokon egyebek mellett beszédtechnikai, szemé-
lyiségfejlesztő gyakorlatokat végeznek. Érdeklődni, jelent-
kezni a gyvajda67@gmail.com e-mail-címen lehet. 

Bővül a Kamaszok ifjúsági 
színtársulat

Újabb jelentkezőket várnak a Kamaszok ifjúsági színtársu-
latba. A 10 és 16 év közötti érdeklődőket október 3-án,
szombaton 11 órától a marosvásárhelyi vár kapubástyájá-
ban várják rövid meghallgatásra, beszélgetésre. Érdeklődni
lehet a 0726-221-504-es telefonszámon.

Villanyvezetéket loptak 
Szeptember 26-án éjjel a rendőrök tetten értek három 24
és 30 év közötti férfit, akik Marosvásárhelyen egy épülőfél-
ben álló tömbházból közel 10.000 lej értékben villanyveze-
tékeket loptak. A tetteseket vizsgálati fogságba helyezték. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

30., szerda
A Nap kel 

7 óra 20 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 3 perckor. 
Az év 274. napja, 
hátravan 92 nap.

Megyei hírek
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Marosludasi telepesnap 
115. éve telepedtek le Marosludason a Belső-, And-
rássy-, Eczken- és Albistelep lakóinak ősei. Az ünnepi
megemlékezés Andrássytelepen, a református temp-
lomkertben, szabadtéren lesz október 4-én 11 órától. Az
ökumenikus istentiszteletet követően dr. Keszeg Vilmos
– Kolozsvár – és drd. Tóth Mária Orsolya idézi fel a több
mint egy évszázados eseményt, a résztvevők bepillan-
tást nyernek az egykori telepesek társadalmi, szellemi
életébe. A műsor végén fellépnek a Hajdina és a Bí-
borka néptáncegyüttesek, zenél a Donát együttes. Az
eseményt a Hajdina Kulturális Egyesület és a Bukovinai
Székely Csűr-MS Egyesület szervezi. 

Jótékonysági kastélynapok 
Október 3-án és 4-én második alkalommal szervezi
meg az AntePortum Egyesület a marosvécsi Kemény-
kastélyban a jótékonysági kastélynapokat. A rendezvé-
nyen való részvételhez előzetes internetes regisztráció
szükséges. A regisztrációs űrlapon minden programpont
külön megtalálható és kiválasztható, azokat a program-
pontokat kell bejelölni, amelyeken részt kívánnak venni.
A szervezők visszaigazoló levélben fogadják el a jelent-
kezést. Kivételes esetekben a 0745-272-689-es vagy a
0752-553-010-es telefonszámon is lehet jelentkezni. A
rendezvényen egy időben legtöbb 100 személy tartóz-
kodhat (50 a kastély belső udvarán, 50 a külső udvar-

ban). A bejelentkezési felület az alábbi hivatkozásra kat-
tintva érhető el: szombati napra (október 3.):
https://bit.ly/2ZYFqWA, a vasárnapi programokra (októ-
ber 4.): https://bit.ly/3ct6SB0. Egyebek mellett felavatják
a bejárati kaput őrző rekonstruált kőoroszlánokat, lesz
ásvány- és kőzetkiállítás, kisplasztika- és fotókiállítás,
bemutatják a Tündérország ékkövei című rockoperát,
lesz történelmi előadás, reneszánsz táncbemutató és
oktatás, néptáncelőadás, kabaré, könyvbemutató,
örökségvédelmi előadás, dokumentumfilm-vetítés. 
Továbbá állandó programok várják a fiatalabbakat és
nem csak. Előre lehet jelentkezni vezetett kastélyláto-
gatásra is. 

A szívért sétálnak 
Október 3-án, szombaton 10 órától a marosvásárhelyi
Rotary Maris klub szervezésében demonstratív jellegű
sétát szerveznek a szív hete tiszteletére. A felvonulással
népszerűsíteni szeretnék a szabadban való mozgást,
az egészségvédelmet. A résztvevők a megyeháza elől
indulnak, és a Rózsák terén keresztül a Vár sétányig sé-
tálnak, összesen mintegy 3 km-t tesznek meg. A jár-
ványügyi szabályok betartása kötelező. 

Covid-art 
Október 1-jén, csütörtökön 18 órától a marosvásárhelyi
vár Szűcsök bástyájában, a Marx József fotóklub szék-
helyén a Covid–19-járványhoz kötődő felvételekből álló
kiállítás nyílik. A klub tagjai által készített mintegy 40 kép
kerül a falra. 

RENDEZVÉNYEK

Közvilágítás Királyfalva–Sövényfalva között
Évtizedek óta vártak a fényre

Győzött Marosszentgyörgy!
Köszönjük a marosszentgyörgyiek, tófalviak és csejdiek támogatását, hisz nagyarányú siker született köz-

ségünkben, Maros megye legnagyobb községében is, ahol Sófalvi Szabolcs eddigi polgármester a szavazatok
86,39 százalékát kapta, egy olyan településen, ahol a magyar nemzetiségűek aránya nem éri el az 50 százalékot.
A marosszentgyörgyi 17 tagú helyi tanácsba 12 személy,  azaz  a tanácsosok több mint kétharmada az RMDSZ
színeiben jutott be.

Folytatjuk az elkezdett munkát! Hisszük, hogy csapatunk megállíthatatlan lesz Marosszentgyörgy fejlesz-
tésében!

Birtalan István marosszentgyörgyi RMDSZ-elnök,
Marosszentgyörgy alpolgármestere

Szer Pálosy Piroska



Lagarde: az EKB készen áll további ösztönzők 
alkalmazására

Az Európai Központi Bank (EKB) nagyszabású mo-
netáris ösztönző intézkedései hozzájárultak az eu-
rópai gazdaság stabilizálásához a
koronavírus-járvány közepette, de a bank készen áll
arra, hogy szükség esetén még további ösztönzőket
alkalmazzon – jelentette ki Christine Lagarde elnök az
Európai Parlament gazdasági és monetáris ügyek
bizottságának hétfői ülésén.

Lagarde úgy fogalmazott, hogy az 1350 milliárd eurós pan-
démiás vészhelyzeti vásárlási program, amelyben az EKB
magán- és állami értékpapírokat vásárol, megóvta a gazdasá-
got a sokkhatástól. Hozzátette: az EKB készen áll „eszközei-
nek megfelelő kiigazítására” annak érdekében, hogy az
infláció megközelítse a 2 százalék körüli célt, annak ellenére,
hogy augusztusban mínusz 0,2 százalékot mértek az euróöve-

zetben. Emlékeztetett, hogy az EKB 8,7 százalékos gazdasági
visszaesést vár idén az euróövezetben, ahol jövőre már 5,2
százalék lehet a GDP-növekedés.

A frankfurti székhelyű pénzügyi szervezet elnöke kifej-
tette: a gazdasági helyreállítás a járványhelyzet alakulásán
és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseken múlik, azonban a
válság továbbra is súlyosan befolyásolja a gazdasági tevé-
kenységet, és negatív kockázatot jelent a jövőbeli kilátásokra
nézve.

„Bár bizonyos területeken a harmadik negyedévben már
volt enyhe fellendülés, a kockázat még mindig számottevő. A
fogyasztói magatartás még mindig óvatos, így a vállalkozások
is. A beruházások részben növekedtek, de az alacsony kereslet
még mindig problémát jelent több vállalatnak” – húzta alá.
(MTI)

ahogy a dolgot lerendezték, világos, hogy csak a de-
cemberben besöpörhető szavazatok számítanak. Hogy
utána mi lesz, a megemelt juttatásokat hány hónapig
lesznek képesek fizetni, azzal fikarcnyit sem törődnek.
Még a parlamenti döntés ellen tiltakozó liberális szó-
noklatok sem hitelesek, mert ha ez a csapat a dolgot
tisztességesen akarta volna rendezni, akkor először el
kellett volna törölnie a kasszát milliárdokkal megterhelő
speciális juttatásokat, parlamenti és egyéb különnyug-
díjakat, hogy mindenki korrektül azért kapjon juttatást,
amihez befizetéssel hozzá is járult. Hogy ehhez nem volt
parlamenti többségük, az tény, de legalább a szándék
elárulhatta volna a korrektséget, ha lenne bennük leg-
alább nyoma ennek. Most úgy tesznek, mintha volna
bennük felelősségtudat, és álszentül alkotmánybírósági
óvást emelnek. Titkon a lelkük mélyén azt remélhetik,
hogy a talárosok kihúzzák őket a csávából. Ha ugyanis
valaki nem nyit egy privát pénznyomdát ennek az or-
szágnak, akkor a parlament által eldöntött nyugdíj-
emelésbe gyorsan beleroppanhat az államháztartás,
és ez a csontváz a parlamenti választások győztes párt-
jára fog rádőlni. Ami a nagyobb baj, hogy a vele járó
számlát viszont majd az adófizetőnek kézbesítik a 
hitelezők.

Meghaladta a 125 ezret 
a fertőzöttek száma

Az elmúlt 24 órában 1470 új fertőzést igazoltak, a
nyilvántartott fertőzöttek száma 125.414-re emelke-
dett – közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs
Csoport (GCS). Összesen 44 új halálesetet jelentet-
tek, az áldozatok száma így 4792-re nőtt. A járvány
kezdetétől 100.636-on gyógyultak meg, így az aktív
fertőzöttek száma 19.986-ra emelkedett. Jelenleg
7527-en vannak kórházban, közülük 551-en az inten-
zív osztályon, ami az eddigi rekordnak számít. Az el-
múlt 24 órában 21.330 koronavírustesztet végeztek.
(Agerpres)

Minden 25. fertőzött 
egészségügyi dolgozó

A szeptember 21-e és szeptember 27-e közötti héten
regisztrált új koronavírus-fertőzéses esetek 34,3%-a
Bukarestben, illetve Iaşi, Bákó, Konstanca és Brassó
megyében történt – írja az Agerpres hírügynökség az
Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) keddi je-
lentésére hivatkozva. A tájékoztatás szerint az ösz-
szes halálesetek 31%-a Bukarestben, valamint
Prahova, Arad, Bihar és Iaşi megyében következett
be. „Bukarestben és még 15 megyében meghaladja
a százat a százezer lakosra jutó új fertőzöttek száma”
– írja a jelentés. Minden 25. fertőzött az egészség-
ügyi személyzet soraiból kerül ki. „Az elhunytak
81,1%-a 60 évesnél idősebb volt, 59,9%-uk férfi. A
halálos áldozatok 95,2%-ának volt legalább egy társ-
betegsége” – mutat rá az INSP heti jelentése.

Esős, egyre hűvösebb időre 
számíthatunk

Az elkövetkező két hétben fokozatosan csökkennek
mind a nappali, mind az éjszakai hőmérsékleti érté-
kek az ország minden régiójában, és egyre gyakorib-
bak lesznek az esőzések – derül ki az Országos
Meteorológiai Szolgálat (ANM) szeptember 28-a és
október 11-e közötti időszakra érvényes előrejelzé-
séből. Erdélyben október első napjaiig fokozatosan
csökken a hőmérséklet, elérve az átlag 16 Celsius-
fokot, ami alacsonyabb a többéves átlagnál. Az első
hét végén azonban a nappali csúcsok ismét emelke-
dőben lesznek, 25-26 fok is várható. A második héten
ismét csökkennek, a legmagasabb hőmérsékleti ér-
tékek 18 fok körül alakulnak. Az éjszakai hőmérséklet
is hasonló tendenciát mutat: október 3-áig csökken
(9 Celsius-fok), majd 6-áig nő (12 Celsius-fok), utána
ismét fokozatosan csökken (7-8 Celsius-fok) az éjsza-
kai minimum. Jelentősebb mennyiségű esőre szep-
tember 28-a és október elseje, illetve október 6-e és
10-e között lehet számítani. (Agerpres)

Nem sérti az alkotmányt, ha 
a parlament írja ki a választásokat

Nem sérti az alkotmányt az a törvénytervezet, amely-
nek értelmében a parlament határozná meg a parla-
menti választások időpontját – állapította meg
többszöri halasztás után kedden az alkotmánybíró-
ság. A törvényhozásban többségben lévő PSD július
27-én a koronavírus-járványra hivatkozva fogadott el
törvénytervezetet a parlamenti választási törvény mó-
dosításáról, amely egyebek mellett arról rendelkezik,
hogy immár nem a kormány, hanem a parlament ha-
tásköre kiírni a választást. Klaus Iohannis államfő vi-
szont eddig nem hirdette ki a tervezetet, hanem
alkotmányossági óvást emelt ellene. Mivel az alkot-
mánybíróság nem döntött idejében az óvásról, a kor-
mány a hatályos régi törvény alapján december 6-ra
kiírta a parlamenti választásokat. (MTI)
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Csontvázak 
a szekrényben

Az Azerbajdzsán és Örményország, illetve a szaka-
dár Hegyi-Karabah örmény erői között kezdődött
harcok azonnali leállítását és a konfliktus tárgyalá-
sos rendezését sürgette a német kancellár az ör-
mény miniszterelnöknél és az azeri elnöknél –
közölte kedden a német kormány szóvivője.

Angela Merkel hétfőn Nikol Pasinján örmény kormányfő-
vel, kedden Ilham Alijev azeri államfővel tárgyalt az országaik
közötti konfliktus elmérgesedéséről. Aláhúzta, hogy sürgetően
szükségesnek tartja az azonnali fegyvernyugvást és a vissza-
térést a harcmezőről a tárgyalóasztalhoz.

A tárgyalásokhoz megfelelő fórumot biztosít az Európai
Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) úgyneve-
zett minszki csoportja – emelte ki a német kancellár Steffen
Seibert kormányszóvivő közleménye szerint. Hozzátette, hogy
a szomszédos országoknak is hozzá kell járulniuk a békés ren-
dezéshez.

A vitatott hovatartozású Hegyi-Karabahban és az örmény–
azeri határvidék más térségeiben vasárnap kezdődött el ismét
a csaknem harminc éve rövidebb-hosszabb megszakításokkal
tartó fegyveres harc.

Az EBESZ minszki csoportjában 1992 óta folynak tárgya-
lások Hegyi-Karabah helyzetének békés rendezéséről, Orosz-
ország, az Egyesült Államok és Franciaország társelnöklete
mellett.
A The Guardian szerint szíriai lázadókat szerződtet 
egy török cég azerbajdzsáni munkára

Szíriai lázadókat szerződtet egy török biztonsági cég, hogy
határőrként dolgozzanak Azerbajdzsánban – jelentette a The
Guardian című brit napilap kedden, rámutatva, hogy a külföldi
harcosok megjelenése tovább bonyolíthatja a vitatott hovatar-
tozású Hegyi-Karabah régióban zajló konfliktust.

A munkára jelentkező szíriai önkéntesek a lapnak el-
mondták, hogy a török vállalat egy hónapja kezdte meg a
toborzást azerbajdzsáni gáz- és olajkitermelő létesítmények
és megfigyelőpontok őrzésére. Három-hat hónapos szerző-
dést ajánlottak, a szíriai lehetőségekhez képest jóval maga-
sabb fizetésért, emiatt sokan érdeklődnek is a lehetőség
iránt.

A munkavállalók nem tudták megmondani a cég nevét,
ahogy azt sem tudták, pontosan kitől kapnák majd a fizetésü-
ket. Az egykori lázadók egyik parancsnoka annyit közölt
velük, hogy nem harcolniuk kellene, hanem csak segédkezni
bizonyos területek őrzésében – mondták el a brit lap érdeklő-
désére.

A Törökországgal szövetséges Szíriai Nemzeti Hadsereg
(SNA) nevű felkelőcsoport és az Emberi Jogok Szíriai Meg-
figyelőközpontja (OSDH) azt közölte, hogy mintegy 500 szí-
riai harcos már meg is érkezett Azerbajdzsánba, köztük két
magas rangú parancsnok is. Ezt a közösségi médiában ke-
ringő, ellenőrizetlen videófelvételek is igazolni látszanak, de
a The Guardian a szíriai lázadók állítását más forrásból nem
tudta megerősíteni.

Az örmény kormány és az orosz sajtó is azt állította, hogy
már 4 ezer szíriai van jelen Hegyi-Karabahban. Azerbajdzsán
ezt az állítást teljes képtelenségnek nevezte, és a török védelmi
minisztérium is határozottan elutasította hétfőn, hogy fegyve-
resek toborzásával és szállításával foglalkoznának bárhol a vi-
lágon.

Ankara a szíriai polgárháború kezdete óta támogatta az el-
lenzéki erőket, még úgy is, hogy a lázadók eredeti ernyőszer-
vezete az évek során meggyengült, és a belső csatározások,
illetve az iszlamista erők térhódítása miatt széttöredezett.

Törökország tavaly december óta Líbiába is közvetít szíriai
zsoldosokat, akik a nemzetközi támogatású kormányt igye-
keznek támogatni Halífa Haftar tábornokkal szemben.

A The Guardian értesülése szerint több ezer olyan férfi, aki
már nem lát maga előtt semmiféle perspektívát Szíriában,
menne szívesen Líbiába vagy akár Azerbajdzsánba dolgozni.
Néhányan, akik zsoldosként már megjárták Líbiát, elmondták:
kezdetben ott is azt ígérték nekik, hogy őrként alkalmazzák
majd őket, de végül a harcmezőn találták magukat.

Azerbajdzsánnak és Örményországnak, a két egymással
szomszédos korábbi szovjetköztársaságnak régóta területi vi-
tája van egymással: a túlnyomórészt örmények lakta Hegyi-
Karabah a Szovjetunió megszűnésekor, 1991-ben
kinyilvánította függetlenségét, és elszakadt Azerbajdzsántól.
Baku fegyverrel lépett fel a szakadárok ellen, és bár a felek
1994-ben fegyverszünetet kötöttek, gyakran fegyveres konf-
liktusba keverednek egymással. Legutóbb vasárnap robbantak
ki ismét harcok. A jereváni és a hegyi-karabahi hatóságok
rendkívüli állapotot hirdettek, és teljes katonai mozgósítást
rendeltek el az országban. 

Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn arra szólította fel
Örményországot, hogy azonnal hagyja el a megszállt azeri te-
rületeket. Egy isztambuli konferencián felszólalva közölte: or-
szága „továbbra is minden lehetőségével és teljes szívével
kiáll a baráti és testvéri Azerbajdzsán mellett”. Majd aláhúzta:
immár eljött az ideje véget vetni annak a válságnak, amely
Hegyi-Karabah örmény megszállásával kezdődött. (MTI)

Örmény–azeri konfliktus
A német kancellár azonnali fegyvernyugvást sürget

Az első nyolc hónap után az államháztartási hiány 5,18 szá-
zalékra, 54,77 milliárd lejre nőtt a bruttó hazai termékhez
(GDP) viszonyítva – közölte hétfőn a pénzügyminisztérium.

A deficit több mint felét a kabinet a koronavírus-járvány el-
leni védekezésre és a válság megelőzésére irányuló gazdasági
intézkedésekre költötte. Az első hét hónap után a hiány 4,7
százalék volt, a tavalyi első nyolc hónapban pedig GDP-ará-
nyosan 2,07 százalék.

A konszolidált államháztartás bevételei 1,4 százalékkal,
201,32 milliárd lejre csökkentek, ugyanakkor a kiadások 13,3
százalékkal, 256,09 milliárd lejre emelkedtek az első nyolc
hónapban. A kiadások 2,9 százalékponttal nőttek, így elérték
a GDP 24,2 százalékát. A szociális kiadások 22 százalékkal
emelkedtek, ami magában foglalja a szeptember 1-től hatályba

lépett 14 százalékos nyugdíjemelést. A közberuházásokra for-
dított összeg csaknem 27 százalékkal, 24,1 milliárd lejre nőtt,
ami az elmúlt tíz év legmagasabb összege az első nyolc hó-
napos éves összevetésben.

A kormány az idén 3,8 százalékos gazdasági visszaesés
mellett 8,6 százalékos GDP-arányos államháztartási hiányra
számít, ugyanakkor a parlament arra kötelezte a kormányt,
hogy a korábbi ígéretnek megfelelően ne csak 14 százalékkal,
hanem már most 40 százalékkal emeljék a nyugdíjakat.
Amennyiben ez bekövetkezik, az idei deficit akár a GDP 11
százalékát is elérheti a Román Nemzeti Bank egyik jelentése
szerint. A kormány alkotmánybírósági óvással próbálja ezt
megakadályozni, ugyanis a kabinet szerint ekkora hiányt a
román gazdaság nem engedhet meg magának. (MTI)

Az első nyolc hónap után GDP-arányosan 
5,18 százalékra emelkedett az államháztartási hiány



A marosvásárhelyi 1. számú választási iroda adatai 
Az állandó választási névjegyzéken szereplő személyek

száma: 125.213
Leadott szavazatok száma: 57.498
Érvényes szavazatok száma: 55.820
Érvénytelen szavazatok száma: 1.531

A marosvásárhelyi tanács összetétele:
1. Tamási Zsolt-József – RMDSZ
2. Portik Vilmos-László – RMDSZ
3. Szabó Péter – RMDSZ
4. Frunda Csenge Orsolya – RMDSZ
5. Kelemen Attila-Márton – RMDSZ
6. Berecki Sándor – RMDSZ
7. Kakassy Blanka – RMDSZ
8. Iszlai Tamás – RMDSZ
9. Jakab István Attila – RMDSZ
10. Szabó Árpád – RMDSZ
11. Venczi Vidor János – RMDSZ
12. Suciu Horaţiu – PNL
13. Molnar Ervin – PNL
14. György Alexandru – PNL
15. Voicu Bogdan-Costin – PNL
16. Paşcan Marius-Emil – PMP
17. Pescar Radu-Mircea – PMP
18. Maior Sergiu-Claudiu – PRO
19. Moldovan Călin – PRO
20. Papuc Sergiu-Vasile – PSD
21. Pui Sebastian-Emil – PSD
22. Bălaş Radu-Florin – POL
23. Pápai László-Zsolt – POL

Helyi tanácsok alakuló ülése 
A helyi közigazgatásról szóló törvény I. fejezete 31. sza-

kasza – (1) értelmében a helyi tanácsokat a választás idő-
pontjától számított 20 napos határidőn belül meg kell
alakítani. A megválasztottaknak nyilvánított tanácsosokat
az alakuló ülésre a prefektus hívja össze. Az alakuló ülésen
részt vehet a prefektus vagy a képviselője, valamint a pol-
gármester, még ha nem is zárult le a mandátumának igazo-
lási eljárása. 

(2) Az ülés törvényesen megalakult, ha azon a megvá-
lasztott tanácsosok legalább kétharmada részt vesz. Ameny-
nyiben e többség nem biztosítható, az ülés azonos feltételek
között három nap elteltével újra megszervezendő, a prefek-
tus összehívására. Ha az ülés a második összehívásra sem
alakul meg törvényesen, a prefektus ismét összehívja három
nappal későbbre, azonos feltételek mellett. 

(3) Amennyiben a helyi tanács az utolsó összehívásra
sem ülhet össze a tanácsosok indokolatlan hiányzása miatt,
a prefektus rendelettel megüresedettnek nyilvánítja az előző
három összehívás alkalmával indokolatlanul hiányzó meg-
választott tanácsosok helyét, ha ezek nem helyettesíthetők
az illető jelöltlistán szereplő póttagokkal, és 30 napos ha-
táridőn belül pótválasztások szervezendők a helyi válasz-
tásokról szóló törvény feltételei között. 

(4) A prefektusnak az igazolatlanul hiányzó tanácsosok

helyét megüresedettnek nyilvánító rendelete a közlésétől
számított ötnapos határidőn belül megtámadható az érintet-
tek által a közigazgatási bíróságon. A bíróság határozata
jogerős és visszavonhatatlan. 

(5) A tanácsosok távolléte az alakuló ülésről indokoltnak
tekinthető, ha tanúsítják, hogy az kórházi beutalást megkö-
vetelő vagy a jelenlétet megakadályozó betegség, szolgálati
érdekű külföldi kiszállás vagy kényszerhelyzetet kiváltó
események miatt következett be. 

32. szakasz – (1) Az alakuló ülés munkálatait a legidő-
sebb tanácsos vezeti, a legfiatalabb két tanácsos asszisztál. 

(2) A helyi tanácsok a mandátumok igazolására tagjaik
közül nyílt szavazattal három-öt tanácsosból álló igazoló
bizottságot választanak a mandátum egész időtartamára. 

(3) Az igazolóbizottság megvizsgálja minden egyes ta-
nácsos megválasztásának törvényességét, és javasolja a
helyi tanácsnak a mandátumok igazolását vagy az elutasí-
tását. 

(4) Az igazolóbizottság csak azokban az esetekben java-
solja valamely tanácsos megválasztásának érvényteleníté-
sét, ha megállapítja, hogy nem teljesültek a választhatósági
feltételek, vagy ha a tanácsost a helyi választásokról szóló
törvény feltételei között tett megállapítások szerint válasz-
tási csalás útján választották meg. 

A mandátumok igazolása vagy érvénytelenítése betű-
rendben az ülésen részt vevő tanácsosok többségének nyílt
szavazatával történik. Az a személy, akinek a mandátuma
igazolás vagy érvénytelenítés tárgyát képezi, nem vesz részt
a szavazáson. 

33. szakasz – (1) A mandátum igazolására vagy elutasí-
tására vonatkozó határozat az elfogadásától, az ülésről hi-
ányzók esetében pedig a közlésétől számított 5 napos
határidőn belül megtámadható az érdekeltek által a közigaz-
gatási bíróságon. 

(2) A közigazgatási bíróság köteles 30 napos határidőn
belül határozni. 

34. szakasz – (1) Azoknak a tanácsosoknak, akiknek a
mandátumát igazolták, a helyi tanács előtt román nyelven
le kell tenniük a következő esküt: »Esküszöm, hogy tiszte-
letben tartom az alkotmányt és az ország törvényeit, és
.................. község (város, megye) javára a legjobb erőm és
hozzáértésem szerint jóhiszeműen mindent megteszek.
Isten engem úgy segítsen!« 

(2) Az eskütételt elutasító tanácsosok jog szerint lemon-
dottaknak tekintendők. 

(3) Az eskü a vallásos formula nélkül is letehető. 
35. szakasz. – Ha a megválasztottnak nyilvánított taná-

csos az igazolása előtt lemond a mandátumáról vagy eluta-
sítja az eskütételt, az illető politikai párt, politikai szövetség
vagy választási szövetség jegyzékén szereplő első póttag
mandátuma terjesztendő elő igazolásra, ha a mandátum iga-
zolásáig a politikai pártok és szövetségek írásban megerő-
sítik a párthoz való tartozást. Amennyiben az üresen maradt
helyek nem tölthetők be póttagokkal, és a tanácsosok száma
a kétharmada alá csökken, 30 napos határidőn belül pótvá-
lasztások szervezendők, a helyi választásokról szóló tör-
vény feltételei között. 

36. szakasz. – A mandátumok igazolása és az eskünek a
helyi tanács tagjai legalább kétharmada általi letétele után
az ülésvezető tanácsos törvényesen megalakultnak nyilvá-
nítja a tanácsot. 
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Mózes Edith

Erről jut eszembe
Mégis lehet! A kétkedve remélt marosvásárhelyi választási

győzelem hírére jutott ez eszembe, önkéntelen replikaként az
író Makkai Sándor 1937-es nagy visszhangú Nem lehet című
cikkére, amelyben a püspök, széles körű vitát kiváltva, a ku-
darcra kárhoztatott kisebbségi sors lélekrendítő, megkerülhe-
tetlen problematikáját és megoldhatatlannak vélt létkérdéseit
taglalta. Aztán hamar rájöttem, a mondat végi felkiáltójel mel-
lett talán kisebb formátumban, de mindenképp a kérdőjelnek
is helye lehet. Egy város polgármesteri tisztségének a megszer-
zése, legyen az a magyarság szempontjából mégoly történelmi
fontosságú is, mint Vásárhely, mégsem mérhető mindahhoz,
amivel a teljes romániai magyar közösség küszködik, ez még
nem hoz alapvető változást az országban élő magyarok és a
többi nemzeti kisebbség helyzetébe. Noha a helyhatósági vá-
lasztások a politikai erőviszonyok lényeges átrendeződését ve-
títették előre, és itt-ott biztató szemléletváltást is
megfigyelhettünk, az eltelt két nap során a központi román
média a hatalmi harcok és háttérmozgások jelzése mellett ele-
nyésző figyelmet szentelt azokra a jelenségekre, amelyek ve-
lünk, magyarokkal kapcsolatosak. Pedig Soós Zoltán diadala
Marosvásárhelyen, Péter Ferenc és az RMDSZ újabb sikere
Maros megyében országos szempontból is figyelemre méltó le-
hetne. Főleg azért, mert a szavazási adatok alapján kijelent-
hető, hogy sok román polgártárs, többen, mint korábban, úgy
gondolta, érdemes a magyar jelöltekre voksolni. Annak elle-
nére, hogy ebben a frontvárosban egyesek továbbra is úgy
kampányoltak, hogy etnikai feszültségeket keltsenek. Jó jel,
hogy a valóság ismeretében az emberek már kevésbé hajlan-
dóak bedőlni az uszításnak. Talán országos szinten is terjed
majd ez a tendencia. Addig is örüljünk felhőtlenül a magunk
háza táján, ahol felcsillant a megújulás reménye, kedvező vál-
tozást hozhat az új városatya és ígéretes leendő csapatának re-
mélhetőleg kitartó, következetes és igényes munkája.

Sokszor írtam városunk hanyatlásáról, bíráltam a vezetőket,
akik Marosvásárhelyt lezüllesztették, elszegényítették. A fejlő-
dés kerékkötője most eltűnni látszik a süllyesztőben, szobrot
már aligha állítanak neki. De visszahúzó, áldatlan örökséget
hagyott az utána következő városvezetésre. Nehéz dolguk lesz
Soóséknak. Tudják. Bízom benne, hogy nem is felejtik, az em-
berek azért szavaztak rájuk, mert hisznek a lelkesedésükben,
az igyekezetükben, a szebb, jobb távlatokat megcsillantó ígé-
reteikben. Sok megoldanivalójuk lesz, szeretnénk mihamarabb
érzékelni, hogy a valóság talaján állva, a közösség gondjait,
elvárásait szem előtt tartva kezdik el és folytatják városfejlesztő
tevékenységüket. Nem könnyű, gyakran kell majd szembemen-
niük egyéni érdekekkel. Soós Zoltán mindezzel tisztában van,
hiszen nagyon jól ismeri híres elődje, dr. Bernády György élet-
művét, amelyet eddig is ápolt, gyarapított, amikor és ahogy le-
hetett. Most aztán valóban lesz rá lehetősége. Lehet, hogy
akkor lesz igazán méltó követője, ha ő is kiérdemli az „áldott
rossz ember” megnevezést. Bernády 118 éve jelentette ki pol-
gármesteri beiktatásakor, hogy Marosvásárhelyt modern vá-
rossá építi, alakítja. Ehhez mindvégig vasakarattal
ragaszkodott. Legnagyszerűbb megvalósításainak ma is ha-
szonélvezői vagyunk. Soós Zoltán a mai lehetőségek ismereté-
ben új várost nem ígérhet, de új szemléletet, jobb, élhetőbb,
korszerű települést igen. Ebben nagy segítségére lehet, hogy
immár sikeres együttműködés alakulhat ki a megyei és a me-
gyeszékhelyi vezetőség között. Péter Ferenc tanácselnök eddig
is szívén viselte a vásárhelyi intézmények sorsát, a városvezető
ellenséget látott benne. Most már a megye és a város összefo-
gásával többet tehetnek az itteniekért. Különös tekintettel a fi-
atalokra, hiszen a megújulásban elsősorban rájuk
alapozhatnak, ők garantálhatják az igazi változást. Ez sem
egyszerű. A választási kampánycsapat lelkesen, jól, hozzáér-
téssel dolgozott, a legifjabbak szavazóképes táborát mégsem
sikerült kellőképpen mozgósítaniuk. Szerencsére mégis elegen
szavaztunk. A város elvárt fejlődését azonban már nem mi, idő-
sek határozzuk meg. Hanem a mostani tizen- és huszonévesek,
illetve aktív szüleik. Soós Zoltánék és felnövekvő hat gyerekük,
meg a hozzájuk hasonló cselekvő társak, akiket remélhetőleg
immár Marosvásárhely, Maros megye is itthon tud tartani. Sok
sikert mindannyiuknak! (N.M.K.)

Ha az Európai Parlament nem szavaz
az unió következő, 2021-től érvényes
hétéves költségvetéséről, akkor az
ahhoz szorosan kapcsolódó, a korona-
vírus-járvány okozta gazdasági és
társadalmi károk helyreállítását célzó
pénzügyi csomag is veszélybe kerül –
jelentette ki újságíróknak Michael
Clauss, Németország brüsszeli uniós
képviseletének vezetője pénteken.

Az Európai Unió Tanácsának soros elnöki
pozícióját betöltő Németország uniós nagy-
követe arra figyelmeztetett, hogy a tagálla-
mokat tömörítő tanács és az Európai
Parlament közötti gyors költségvetési megál-
lapodás létrejötte nélkül késik a helyreállítási
terv életbe lépése is, azok ugyanis politikai-

lag és technikailag is elválaszthatatlanok egy-
mástól.

Az idő fogy, nincs helyreállítási csomag
költségvetési keret nélkül – emelte ki. Szavai
szerint az egyes tagállamok között bonyolult
és intenzív tárgyalások folynak, azonban
rendkívül aggasztó, hogy az EP-vel túl lassú
az előrelépés.

„Az uniós parlamentnek nagyon fel kell
gyorsítana a megbeszélések menetét. A tag-
államok ezért azt javasolják a képviselőknek,
hogy dolgozzanak akár hétvégén is” – fogal-
mazott.

Berlin még soros elnökségi idejének de-
cember végi lejárta előtt javaslatot tesz egy,
az uniós költségvetéssel összekötött szank-
ciós mechanizmusra – tette hozzá a német

diplomata. Az európai uniós tagországok
állam-, illetve kormányfőit tömörítő Európa
Tanács július közepén tartott brüsszeli
csúcstalálkozóján fogadta el a 2021 és 2027
közötti időszakra szóló, hosszú távú uniós
költségvetésről és a koronavírus-járvány
okozta gazdasági és társadalmi károk hely-
reállítását célzó pénzügyi csomagot. Az
uniós költségvetés végösszege 1074 milli-
árd euró. A gazdaságélénkítő alap 750 mil-
liárd euró, amelyben 390 milliárd euró
vissza nem fizetendő támogatás, és a pénz-
piacokról felvett 360 milliárd eurós kölcsön
szerepel.

Az Európai Parlament a csúcstalálkozót
követő héten tartott brüsszeli plenáris ülésén
nem fogadta el a hétéves költségvetésről az

Európai Tanácsban született politikai megál-
lapodást. Tárgyalási mandátumaként szolgáló
állásfoglalásában az EP nem értett egyet a
költségvetés bizonyos tételeinek megvágásá-
val, álláspontja szerint ugyanis a csökkenté-
sek nem támogatják az ellenállóképes
gazdasági és társadalmi helyreállítást, ami –
véleménye szerint – veszélyezteti az unió kö-
telezettségvállalásait és prioritásait.

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai
Parlament között tárgyalások kezdődtek. Ha
nem sikerül időben elfogadni az új hosszú
távú költségvetést, az Európai Unió működé-
séről szóló szerződés vonatkozó bekezdése
alapján meghosszabbodnak a jelenlegi költ-
ségvetés utolsó évében (2020) érvényes költ-
ségvetési határok. (MTI)

Az EP késlekedése veszélyezteti az uniós költségvetést 
és a helyreállítási csomagot

Helyhatósági választások 
Végleges marosvásárhelyi eredmények
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Elkezdődött az iskola, és hama-
rosan elindul az oktatás az egyete-
meken is, igaz, utóbbi esetében
inkább online vagy hibrid oktatásról
beszélhetünk. Ezek a tények pedig
azt jelzik, hogy ősz van, lejárt a
nyár. Egyértelműen kijelenthetjük,
hogy 2020 nyara nem a megszokott
formában telt el. Ezt pedig talán el-
sősorban a fiatalabb korosztály
vette észre, hiszen nem voltak fesz-
tiválok, nem voltak bulik, minden-
féle rendezvényt töröltek,
elhalasztottak vagy éppen áttették
az online térbe. Nem volt lehetőség
külföldi kirándulásokra sem, illetve
csak kevés országba mehettünk be
negatív koronavírusteszt nélkül.
Sok fiatal és nem fiatal ember szá-
jából hangzott el az a mondat, hogy
az idei nyár rossz volt, vagy nem
volt amit csinálni. Ha csak az eddig
felsorolt tényeket vesszük alapul,
akkor kijelenthetjük, hogy igazuk
van. Azonban a 2020-as nyár nem

csak az elmaradt eseményekről és a
nem megvalósult kirándulásokról
szólt; mint sok esetben, most is raj-
tunk állt, hogy mit hozunk ki a le-
hetőségekből, mert lehetőségek
voltak, méghozzá nem is kevés.

Az idén, amiatt, hogy körülmé-
nyes volt a külföldre utazás, nagyon
sok ember nem is hagyta el az or-
szágot. Otthon ülés vagy a tenger-
part helyett azonban felfedezte
Erdély és Románia szépségeit.
Sokan voltak, akik elindultak, és
hegyen-völgyön át körbejártak min-
dent, vagy elmentek egy városba
vagy régióba, és azt járták be tüze-
tesebben. Mindkét kirándulásfajtá-
ban van egy közös: mosolyogva,
vidáman tértek haza. Lehet, hogy
kényszermegoldás volt, de vég-
eredményben pozitív csalódás lett
belőle. Ami, ha kicsit jobban bele-
gondolunk, nem is meglepetés, hi-
szen Romániában rengeteg szép
hely van, amit érdemes megláto-
gatni, akár többször is. Ott van
például a Duna-delta, a Békási-

szoros, a Gyilkos-tó, a Transzfoga-
ras, a TransAlpina, a törcsvári kas-
tély, a Peles-kastély, Vajdahunyad
vára, a sárvulkánok, a Néra völ-
gye, a Bigéri-vízesés, a Detunáták,
a Szent Anna-tó vagy éppen a Sár-
kányok kertje, ezeken kívül még
rengeteg természeti és épített lát-
nivaló található az országban,
amelyeket érdemes meglátogatni.
Arról nem is beszélve, hogy aki
nyugodtabb kirándulásra vágyott,
annak ott volt a Fekete-tenger.
Akinek pedig valamilyen okból
egyik célpont sem nyerte el a tet-
szését, az elmehetett meglátogatni
a rokonait, vagy elindulhatott fel-
fedezni új helyeket, olyanokat is,
ahol az embernek még nincs
nyoma arrafele. 

A fesztiválok és a bulik már egy
más kérdés. A fesztiválok elma-
radtak – kivéve a Kolozsvári Ma-
gyar Napokat és a Double Rise on
Tourt –, a szórakozóhelyeket
pedig még márciusban bezárták, a
nyár eltelt a hagyományos bulik

nélkül. De voltak lehetőségek a
szórakozásra és a bulizásra, ha
nem is a megszokott formában.
Össze lehetett ülni a barátokkal
esténként, ki lehetett ülni egy szép
helyre beszélgetni, ki lehetett
menni egy vízpartra fürödni és
sütni, el lehetett látogatni külön-
böző kulturális rendezvényekre,
volt lehetőség meginni valamit es-
ténként egy hangulatos kávézó te-
raszán, vagy éppenséggel el
lehetett menni kirándulni. Sőt, sok
esetben a szülőkkel is lehetett
ehhez hasonló bulit tartani. 

Belegondolok, hogy mennyi
minden történt velem a nyáron,
annak ellenére, hogy sokak szerint
nem lehetett semmit csinálni. A fel-
sorolt szórakozási lehetőségeket
egytől egyig kipróbáltam, és telje-
sen őszintén tudom azt mondani,
hogy nagyon jók voltak, sokkal job-
bak, mint egy szórakozóhelyen át-
bulizott éjszaka. 

Ha visszagondolok az elmúlt
nyarak eseményeire, az egyik leg-
meghatározóbb éppen idén nyáron
történt. Ez pedig egy alkotótábor
volt. Egyszerű vendég voltam ott,

de a hangulat szinte azonnal magá-
val ragadott. Nem volt sok ember,
körülbelül 30-40-en voltunk. Érke-
zésemkor mindössze két személyt
ismertem, de senkitől nem kaptam
furcsa pillantásokat, közvetlen fo-
gadtatást és óriási vendégszeretetet
viszont annál inkább. Hihetetlen
volt, hogy milyen barátságosak tud-
nak lenni az emberek. Az esemény
hivatalos zárópillanata a koncert
volt, amikor is mindenki jó hangu-
latban, vidáman és mosolyogva
énekelt. Ezt pedig egy karaokebuli
követte. Természetesen közreját-
szik, hogy friss emlékről van szó,
de ki merem jelenteni, hogy ez volt
az elmúlt évek egyik legkiemelke-
dőbb pillanata, illetve biztos va-
gyok benne, hogy az emléke örökre
megmarad. Véleményem szerint
ilyen bulikra is nagy szükség és
nagy kereslet lenne.

Összességében tehát nem lehet
elmondani, hogy ez a nyár rossz
volt, nem megszokott, avagy más
volt. Az pedig már szubjektív, hogy
kinek tetszett ez a másság és kinek
nem, de mindenképpen megvolt a
szép része is.

Egy különleges nyár margójára

Napos délelőttökön mindig a lakó-
telepi sétány egyik padján üldö-
gélt – azon, amelyik a legközelebb

esett a kisbolthoz –, és derűs arccal figyelt.
Rövid, szürke copfjával, vastag, sötét szvet-
terében olyan volt, mint egy szelíd, elmozdít-
hatatlan szobor, csak a védőbástyaként maga
előtt tartott járókeret árulkodott arról, hogy
ebédidőben majd felemelkedik a helyéről, és
lassú, bizonytalan léptekkel hazafelé indul.
Segédeszköze miatt Járókának neveztem el
magamban még első találkozásaink idején.
Volt benne valami gyermeki önfeledtség, ár-
tatlanság, ez inspirált a névadásban. Azok
közé a ,,látásból ismerős” környékbeliek
közé tartozott, akikkel a bemutatkozás vala-
hogy elmaradt, és akikről szinte önkéntele-
nül szőttem magamban különféle
élettörténeteket. Róla sokáig azt képzeltem,
hogy egyedül él, talán valamelyik öregott-
honból vagy keményszívű rokontól költözött
haza – olyan látványos szomjúsággal szívta
ugyanis magába a friss levegőt, mint aki
hosszú időn át nem lehetett a maga ura –, és
a járókeretén kívül nem igazán tudja, kire,
mire támaszkodhatna. Rendszerint csóko-
lommal köszönt – mindig zavarba jövök, ha
idős személyek így üdvözölnek –, néha pedig
megkérdezte, tudnék-e adni neki pár lejt.

– Amikor jön a nyugdíj, megadom – ígérte
leplezetlen örömmel. Távozásom után pár
perccel aztán járókeretébe kapaszkodva

vette célba a kisboltot, ahol szálára is adnak
cigarettát. Mindig csak erre kérte az apró-
pénzt, és ezt nem is titkolta.

– Az orvos pár éve megtiltotta a szivart,
mert baj van a szívemmel, azóta a férjem
nem engedi, hogy vegyek magamnak bár he-
tente egy dobozzal – mentegetőzött egyik al-
kalommal. – Tudja, úgy
vigyáz rám, mint egy
kisgyerekre, pedig neki
több baj van az egészsé-
gével, mint nekem. Cu-
korbeteg, az idegei is tönkrementek. A
lakásból sem jár ki, így, amikor kijövök,
mégis van esélyem ,,pipázni” egyet. Amikor
csak tehetem, bedugok pár lejt a zsebembe,
úgy jövök levegőzni. De a legtöbbször figyel,
amikor készülődöm, így nem tudok csalni.
Nem haragszom rá, tudom, hogy a javamat
akarja, de néha érzem, hogy megbolondulok,
ha nem szívhatok el egy szálat. Ez minden
szórakozásom. Mindig van nálam rágógumi,
mielőtt hazamennék, bekapok egyet. Nem is
buktam még le soha.

– Csak ketten laknak a férjével? – váltot-
tam témát.

– Igen, de a lányom kétnaponta jön, és
segít, amiben kell. Takarít, a bevásárlást is
elintézi, és még ebédet is hoz bőségesen. Jó

gyerek volt világéletében, és felnőttkorára
sem tagadta meg magát, pedig rengeteget
dolgozik, közben a saját családjáról is gon-
doskodnia kell. Egyébként ő az első házas-
ságomból született, de mivel még kiskorában
elváltam az apjától, a mostani férjem nevelte
fel, mégpedig példásan, mintha a sajátja lett

volna. Közös gyerme-
künk nem lett, így a lá-
nyom kapta a párom
minden figyelmét, sze-
retetét. Neki sem én

voltam az első nagy szerelem, az együttlé-
tünk inkább a barátságra, tiszteletre épült.
Ez tartósabbnak bizonyult, mint a korábbi
házasság egy-kétéves lángolása. Nem is
értem, miért keresi mindenki a tüzet egy kap-
csolatban, amikor van annál sokkal fonto-
sabb – mélázott el egy pillanatra
beszélgetőtársam.

– Unokáik vannak? – szólaltam meg újra. 
– Egy kisfiú és egy kislány. Egy év korkü-

lönbség van közöttük, erre vágytak a lányo-
mék, és az Úr egyetértett velük. A fiúcska
második éve jár óvodába, a kislány idén lett
ovis. Azt hittük, nehezen viselik majd a jár-
ványügyi intézkedéseket – főleg a kisebbik 
–, de mintha még élveznék is a maszkos, 
útjelzős óvodai életet. Nagyon értelmes

mindkettő, gyakran beszélek velük telefo-
non.

– Látogatóba szoktak menni önökhöz?
– Régebb, amikor még én is, a férjem is

jobb bőrben voltunk, minden vasárnap ná-
lunk ebédelt az egész család. Aztán ritkulni
kezdtek a találkozásaink. A karantén idején,
márciustól május közepéig egyáltalán nem
láttam őket, de most sem jelentkeznek túl
gyakran. Pedig szívesen sütnék finomságo-
kat az unokáimnak, néha szoktam is, és a lá-
nyom, amikor jön, elviszi nekik. Az igazság
az, hogy a férjem egy ideje nehezen bírja a
társaságot, hamar ingerült lesz, felcsattan,
ezért is tartják távol tőlünk a gyerekeket a lá-
nyomék.

– Esős napokon, amikor nem lehet kijönni,
mivel szokta tölteni a délelőttjeit?

– Olyankor kicsit sem irigylem magam –
kacagott fel az idős asszony. – Teszek-ve-
szek a lakásban, esetleg bekapcsolom a
tévét, megnézek egy filmet. A férjem na-
gyon szeret olvasni, a könyvek nyugtatják
meg a legjobban, de az újságot is órákig
bújja. Engem az ilyesmi sohasem tudott le-
kötni. Én akkor érzem igazán boldognak
magam, ha kiszabadulok a négy fal közül.
A combnyaktörésem után erről szinte egy
évig le kellett mondanom, de mióta újra ki-
járhatok, a szabadban töltött órák a legfél-
tettebb kincseimmé váltak. Értük mindenre
képes vagyok.

Járóka, a ,,csaló”

Nagy-Bodó Szilárd
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A brit királyi család pénzügyeit sem kíméli a
koronavírus-járvány. Sir Michael Stevens
udvari kincstárnok pénteken ismertetett hi-
vatalos beszámolójában közölte: azzal szá-
mol, hogy a járvány miatt jóval kevesebb
turista keresi fel a monarchia olyan világhírű
látványosságait, mint a Buckingham-palota
vagy a legősibb uralkodói rezidencia, a Lon-
don nyugati határában fekvő windsori kas-
tély.

Sir Michael számításai szerint emiatt a következő
három évben 15 millió font bevételtől esik el a kincs-
tár.

Az uralkodóház pénzügyeinek legfőbb őre kijelen-
tette, hogy a Buckingham-palotának – II. Erzsébet ki-
rálynő londoni rezidenciájának – felújítási
költségvetéséből is várhatóan kiesik 20 millió font.

A Buckingham hercege által 1703-ban épített, ha-
talmas ősparkkal körülvett, 775 szobás palotában,
amely 1837 óta szolgál királyi lakhelyként, már három
éve megkezdődtek az eddigi legnagyobb mértékű re-
noválási munkálatok, amelyek várhatóan tíz évig, 
vagyis 2027-ig tartanak. A felújítás eredetileg terve-
zett költségvetése 369 millió font lett volna.

Sir Michael nem részletezte, hogy a nagyszabású
renoválási munkálatok terveiből pontosan mit kell el-
hagyni.

A kincstárnok – hivatalos címe szerint Keeper of
the Privy Purse – elmondta ugyanakkor, hogy a királyi
ház nem kér pótlólagos költségvetési támogatást a
kormánytól, igyekszik forrásainak hatékonyabb fel-
használásával kezelni a pénzügyi nehézségeket.

A monarchiára elkülönített állami juttatást – Sove-
reign Grant – már így is a királyi birtokokat, kereske-
delmi ingatlanokat és egyéb befektetéseket kezelő
független holding, a Crown Estate éves költségvetési
befizetéseinek 25 százalékára emelték a 2017 és 2027
közötti időszakban a korábbi 15 százalékról, éppen
azért, hogy finanszírozni lehessen a Buckingham-pa-
lota renoválását.

A felújítást nem lehetett tovább halogatni: a 
Buckingham-palota legutóbb 68 éve, 1952-ben esett
át alapos – de akkor sem teljes körű – renováláson,
abban az évben, amikor II. Erzsébet királynő trónra
lépett. A sanyarú pénzügyi beszámoló mellé egy
örömhír is járult pénteken: az udvar bejelentette, hogy
gyermeket vár Eugénia hercegnő, András yorki her-
cegnek, II. Erzsébet királynő harmadik gyermekének
másodszülött leánya.

Eugénia – aki a tizedik a brit trónutódlási sorban –
két éve házasodott össze Jack Brooksbank nagyvál-
lalkozóval. Első gyermekük a Buckingham-palota
közlése szerint várhatóan a jövő év elején érkezik.
(MTI)

A brit királyi ház pénzügyeit sem kíméli 
a járvány
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Az utóbbi két hónapban nem
esett az eső. Az aszályos idő-
járás kedvezőtlenül érinti a
mezőgazdaságot, a talaj na-
gyon kiszáradt, nem lehetett
elvetni a gabonát. Az aszály
okozta helyzetről Ileana 
Guşatu, a Maros Megyei Mező-
gazdasági Igazgatóság al-
igazgatója számolt be. 

– Milyen következményei voltak
és vannak a szárazságnak Maros
megyében?

– Maros megyében júliusig nem
mondható, hogy aszály lett volna,
olyan mértékű legalábbis, mint az
ország déli megyéiben. 

Az, hogy az utóbbi két hónapban
nem volt csapadék, negatívan érinti
a mezőgazdaságot. A csapadékhi-
ány nem annyira a tavasszal elve-
tett kultúrákat befolyásolta,
amelyeket a nyár folyamán takarí-
tottak be, vagy azokat, amelyek be-
takarítása most következik. Inkább
az őszi vetések előkészítésével, a
vetéssel van gond. Nemrég terepen

voltam, a gazdák panaszkodtak,
hogy ha fel is szántják a földet,
nem tudják elvetni az árpát és a
búzát, annyira száraz a talaj. Hiába
kerülne földbe a mag, nem tud ki-
csírázni, a szárazság miatt meg-
semmisül.

– Milyen gabonatermés-kiesés-
sel számoltak idén a gazdák?

– Maros megyében az aszály
miatt az idei búzatermés 10-15 szá-
zalékkal volt kisebb, mint tavaly, a
Mezőségen lehet, hogy 20 száza-
lékkal is. Ott kevesebb csapadék
volt. Viszont olyan terméskiesés-
sel, mint délen, nem számolunk.
Ott olyan nagy volt az aszály, hogy
a szalmásgabona-táblák megsem-
misültek. 

– Milyen lesz a kukoricatermés? 
– Kisebb lesz, mint tavaly. Kö-

rülbelül 10 százalékos terméskie-
sésre számítunk. Hiányzott a
csapadék, amikor virágzás után ki-
alakultak a szemek, de úgy vélem,
nem kell kétségbeesnünk. A termés
mennyisége nagymértékben függ
attól, hogy milyen technológiát al-
kalmaztak, mert különböző kezelé-
sekkel elő lehet segíteni a

termésnövelést, ugyanakkor jó mi-
nőségű magvak állnak rendelke-
zésre, amelyek nagyon jól
alkalmazkodnak az aszályhoz. Ha
a gazdák betartják a technológiá-
kat, aszályos esztendőben is kisebb
arányban csökken a termésük. 

El kell mondanom, hogy a me-
gyében voltak olyan gazdák, akik
arra kérték a bizottságokat, szállja-
nak ki, és mérjék fel az aszály miatt
károsult kultúrákat. Ezek a gazdák
kártérítést igényeltek. 

– Sikerült-e legalább részben el-
végezni az őszi munkálatokat? 

– Maros megyében évente hoz-
závetőlegesen 75 ezer hektáron
termesztenek búzát. Idén is
ugyanekkora területet szándékoz-
nak bevetni, azonban eddig egy
hektáron sem végezhették el ezt a
munkálatot. Szeptember 14-ig –
ez időpontig érkeztek be az ada-
tok – 325 hektáron a tritikálét, 95
hektáron a rozsot, 380 hektáron az
árpát, 155 hektáron a sörárpát si-
került elvetni – tájékoztatott 
Ileana Guşatu, a Maros Megyei
Mezőgazdasági Igazgatóság al-
igazgatója.

Komoly gondokat okozott a szárazság

Amint szeptember 24-i lapszá-
munkban közöltük, a mezőgazda-
sági minisztérium a Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési Ügynök-
ségen (APIA) keresztül az országos
vidékfejlesztési program (PNDR
2014–2020) keretében a vírusjár-
vány miatt kiegészítő támogatást
nyújt állattenyésztőknek és növény-
termesztőknek. A 21-es számú in-
tézkedéscsomaggal egyszeri
támogatást adnak a farm nagysága
(az állatállomány létszáma, a meg-
művelt földterület felülete) szerint,
az aktív gazdák által benyújtott kér-
vények alapján. A feltételek közül
megemlítjük, hogy a gazdáknak
szerepelniük kell az APIA nyilván-
tartásában (bejegyzési kóddal), igé-
nyelniük kellett a támogatást a
2020-as mezőgazdasági évre, és
természetesen meg kell felelniük a

pályázati kiírás sajátos feltételei-
nek. A támogatás keretösszege 150
millió euró. A korábban meghirde-
tett időponttól eltérően a pályázato-
kat szeptember 25-étől lehet
benyújtani az APIA megyei kiren-
deltségeihez, amelyek közvetítésé-
vel a mezőgazdászoknak
folyósítják a támogatást. A kérvé-
nyeket október 23-ig fogadják. A
szakértőknek december 31-ig kell
ellenőrizniük az iratokat, majd
a támogatás összegét 2021. június
30-ig utalják át a gazdák bankszám-
lájára. A pályázati útmutatót a
http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-
de-stat-covid-19/masura-21 elérhe-
tőségről lehet letölteni, bő-
vebben az APIA Maros megyei ki-
rendeltségének www.apiamures.ro
honlapján lehet tájékozódni. 
(v.gy.) 

Vírusjárvány miatti mezőgazdasági 
támogatások 

Szeptember 25-étől 
lehet pályázni 

A Romániai Magyar Közgaz-
dász Társaság (RMKT) alapos
megfontolás után idén is
megszervezi hagyományos
konferenciáját, de nem a szo-
kásos módon. Október 10-én,
a hatályos jogszabályokat fi-
gyelembe véve, csak 50 sze-
mély vehet részt az
eseményen, de jó hír, hogy az
online térben bárki csatlakoz-
hat a szervezett előadásai-
hoz, melyek központi
témakörét az aktuális válto-
zás dinamikája ihlette. 

A XXIX. Közgazdász-vándor-
gyűlés más lesz, mint bármely ed-
digi, hiszen a járványhelyzet kellős
közepén a legfontosabb mindenki
egészsége. 2020-ban az alkalmaz-
kodás alapvető fontosságú mind té-
mában, mind térben, így az idei
konferencia témája sem tér el ettől,
a címe: Válság – ellenség vagy le-
hetőség? 

A vándorgyűlésen azokra a hely-
zetekre szeretnének rávilágítani
meghívott előadóink, melyek a jár-
vány következtében a közoktatást
és a gazdaságot is látványosan be-
folyásolták, és új megoldásokra, ki-
hívásokra késztettek bennünket.

Három panel keretében három
különböző ágazat perspektíváját és
helyzetét fogják tárgyalni előadó-
ink, a nagy váltásokról és változá-
sokról a vállalkozások, a gazdaság
és az oktatás terén. Az első panel-
ben Bálint Csaba: Mennyiben más
2020? és Nagy Károly: Na, hogyan

tovább?, a másodikban Geréb
László: Válság 2020. Van, nincs?
Volt, lesz? és Farkas Levente: 2008
vs. 2020, illetve a harmadik panel-
ben Tánczos Levente és Módi
Tímea Kihívások az oktatásban
című beszélgetését követhetik majd
az érdeklődők az RMKT Facebook-
oldalán. 

Kiemelt fontosságú, hogy mi-
ként tekintünk mindarra, ami kö-
rülöttünk zajlik, és miként
alkalmazzuk a változásme-
nedzsment fortélyait, hogy új erő-
vel léphessünk tovább. 

A Romániai Magyar Közgazdász
Társaság legnagyobb eseményének
célja minden évben lehetőséget
nyújtani a szakmai fejlődésre, a
kapcsolatépítésre, valamint új ta-
pasztalatok és ötletek szerzésére. A
vándorgyűlés az elmúlt években
minden alkalommal közel 300
résztvevőt számlált. Idén kivételes
módon a konferencia helyszíne Ko-
lozsvár, ahol, bár a résztvevők
száma sokkal kisebb, lehetőség
lesz, hogy online azok is követni
tudják, akik nem tudtak volna el-
jönni a kincses városba. 

A 2021-es XXX. Közgazdász-
vándorgyűlést az eredeti tervek sze-
rint, Szatmárnémetiben tartja a
szervezet, reménykedve, hogy a
személyes találkozás újra megenge-
dett lesz. 

Részletesebb információkért kö-
vessék az RMKT Facebook-oldalát
a következő linken: https://www.
facebook.com/rmkt.ro (közlemény)

Online tartják meg az idei 
közgazdász-vándorgyűlést

Szerkeszti: Benedek István

Mezey Sarolta



2020. szeptember 30., szerda   ___________________________________________ KÖZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7



A Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség pályázatot
hirdet a Kisebbségi Tanács
2020. évi alapjából a szór-
ványtelepülésekről származó
vagy szórvány oktatási intéz-
ményben tanulók, illetve
szórványban oktató pedagó-
gusok támogatására, ameny-
nyiben a magyar tannyelvű
oktatás (0-XIII. osztály)
résztvevői.

A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség a pályázatok lebonyolí-
tásával a Communitas Alapítványt
bízta meg. Az alábbi témakörök-
ben lehet pályázni: 

A. Bentlakási költségekhez való
hozzájárulás szórványból szár-
mazó vagy szórvány oktatási intéz-
ményben tanulók számára. (Szállás
és étkezési költségek résztámoga-
tása számolható el.)

B. Szórványból beiskolázott
vagy szórvány oktatási intézmény-
ben tanuló diákok ingázási költsé-
geihez való hozzájárulás, abban az
esetben, ha nem kapnak állami
költségtérítést. (Nem számolhatók
el jegyek és bérletek.)

Mindkét esetben (A és B) a kol-
légiumot fenntartó iskolák, szerve-
zetek vagy alapítványok pályázzák
meg azon bentlakó és/vagy ingázó
diákok számára, akik lakhelyükön
az adott szinten, szakon, szakirá-
nyon nem tanulhatnak magyarul,
és ahol a családban az egy főre eső,
az összes adózott keresetekből
származó nettó jövedelem egyhavi
értéke nem haladja meg az 1.346
lejt.

C. Szórványban dolgozó peda-
gógusok ingázási költségeihez való
hozzájárulás, abban az esetben, ha
nem kapnak költségtérítést. Az ér-
dekelt pedagógusok egyénileg pá-
lyázzák meg, abban az esetben, ha
a családban az egy főre eső, az
összes adózott keresetekből szár-
mazó nettó jövedelem egyhavi ér-
téke nem haladja meg az 1.346 lejt.

A B és C kategóriák esetében a
lakhely és az iskola közötti föld-
rajzi távolságot kell feltüntetni, a
gyakoriságot pedig minden teljes
tanítási hónapban a napi ingázók
esetében 22 nappal, a heti ingázók
esetében 4 nappal kell számolni. A
pályázat a 2020-2021-es tanévre
vonatkozik. Elszámolási határidő
2021. április 30.
Pályázási feltételek:

A Szórványoktatás Szaktestület
ezen kiírásán csak online beküldött
pályázatokat fogad el. Papíralapon
pályázni ebben a kiírásban nem le-
hetséges. Online pályázáskor a pá-
lyázónak be kell küldenie a
regisztrációt követően kitöltött, le-
pecsételt és aláírt nyilatkozatot,
amely a beküldött pályázatait hiva-
tott hitelesíteni. Azok a pályázók,
akik az előző években regisztrál-
tak, vagy a 2020-as tavaszi kiírá-
son regisztráltak és nyilatkozatot
küldtek be, nem kell újabb nyilat-
kozatot beküldjenek. Amennyiben
a már regisztrált szervezetben vál-
tozás történt (szervezet adatai, ve-
zetőség stb.), szükséges az új
nyilatkozat beküldése. A nyilatko-
zatok beküldése ajánlott levél vagy

gyorspostaszolgálat révén történ-
het. Az internetes pályázatkezelő
rendszer a pályázási folyamatra
terjed ki, a pénzügyi és szakmai
beszámolók papíron történnek. Pá-
lyázatot e-mailen nem fogadnak el;
Minden pályázót elektronikus le-
vélben értesítenek a támogatási ké-
relmére vonatkozó döntésről, a
megítélt összegről, a felhasználás
és az elszámolás módjáról; A pá-
lyázó szervezet által összeállított
elszámolást a programfelelős írja
alá, és vállalja a felelősséget a bi-
zonylatok hitelességéért; A nyertes
pályázóknak intézményeikben, ki-
adványaikban, valamint saját hon-
lapjukon (feltéve, ha rendelkeznek)
kötelezően fel kell tüntetniük a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövet-
séget és a Communitas Alapítványt
mint támogatókat a communitas.ro
honlapról letölthető logók alkalma-
zásával; A formai hibás pályázatok
iktatásra kerülnek, de nem képezik
tartalmi elbírálás tárgyát.

A pályázat feltöltésének határ-
ideje 2020. október 16-án 16 óra,
bővebben a www.communitas.ro
honlapon lehet tájékozódni. To-
vábbi információkért a Communitas
Alapítvány titkárságának munkatár-
saihoz – Sólyom Réka pályázati iro-
davezető (reka@rmdsz.ro), Kiss
Kinga referens (kinga.denes@
rmdsz.ro) – kell fordulni. Cím: Fun-
daţia Communitas, 400489 Cluj
Napoca, str. Republicii, nr. 60.

Telefon/fax: 0264/594-570, 0723-
250-324, 0736-444-437, e-mail:
communitas@rmdsz.ro.   (szer)

Az ádámosi iskola Fotó: Nagy Tibor
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Idén is folytatódik az elektro-
nikai háztartási berendezések
roncsprogramja, amelynek
célja állami támogatással
újakra cserélni a régi háztar-
tási gépeket. Egyelőre közvi-
tára bocsátották a program
tervezetét, és amint megjele-
nik a Hivatalos Közlönyben,
40 millió lej értékben oszta-
nak ki 200 és 400 lej közötti
értékjegyeket. 

A környezetvédelmi miniszté-
rium roncsprogramja révén tavaly
is meg lehetett szabadulni az elavult
háztartási gépektől, lehetőséget te-
remtett arra, hogy a lakosság ol-
csóbban juthasson korszerűbb és
energiatakarékosabb eszközökhöz.
A program rendkívül népszerű volt,
mivel a használt háztartási gépekre
kapott utalványért olcsóbban lehe-
tett új elektronikai cikkhez jutni.
Nagyon sokan regisztráltak online
a programra, és csupán pár óra alatt
elfogyott a keret.

Az idei program újdonsága az
előző évekhez képest, hogy több

eszközre is kiterjed, hétféle elekt-
ronikai berendezésre: tévét, 
hűtőszekrényt, mosógépet, moso-
gatógépet, légkondit, ruhaszárítót
és porszívót lehet vásárolni a régi-
ért kapott utalványokkal. Egy por-
szívóért 200 lejes, egy A++
mosógépért 300 lejes, míg egy A++
légkondicionálóért, televízióért,
A++ ruhaszárítóért 400 lejes vásár-
lási utalvány jár. Egy személy akár
több kategóriában is jelentkezhet
értékjegyért. Mosogatógép vagy
ruhaszárító vásárlásához bármilyen
elektronikai eszköz leadható. A
programra feliratkozók a lecseré-
lendő eszközt a kereskedelmi egy-
ségeknél adhatják le. A program
életbe lépését követően online lehet
az utalványokat igényelni a kör-
nyezetvédelmi minisztérium hon-
lapján.

Bővebben a https://www.afm.ro/
rabla_electrocasnice_ghid_finan-
tare.php honlapon lehet tájékozódni
és feliratkozni, az akkreditált üzle-
tek listája is ott található majd.
(szer)

A Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal
nyilvántartásában

Közel tízezer álláskereső
A Maros Megyei Munkaerő-
közvetítő Hivatal nyilvántar-
tásában az év első nyolc
hónapjában összesen 9320
álláskereső szerepelt, au-
gusztusban pedig 6025. Az
augusztusi 2,56%-os munka-
nélküliségi arány a júliusi ér-
tékhez viszonyítva enyhe
csökkenést jelez. 

A Maros Megyei Munkaerő-köz-
vetítő Hivatal nyilvántartásaiban
augusztusban 6025 álláskereső sze-
repelt, közülük 2999 nő volt. A nyil-
vántartott személyek közül 2130-an
részesültek munkanélküli-segély-
ben, tartózkodási helyük szerint
4198-an vidéken élnek, 1827-en vá-
roson.

A hivatal közleménye szerint
2020 első nyolc hónapjában 2789
személy talált állást a Maros Me-
gyei Munkaerő-közvetítő Hivatal
révén, közülük 1441 volt nő. A nyil-

vántartottak közül 1480-an városi,
1309-en vidéki övezetben élnek.
1256 olyan személy is álláshoz ju-
tott, aki a nehezen elhelyezkedő
személyek kategóriájába tartozik. A
közleményben hangsúlyozták, hogy
az említett hátrányos helyzetű állás-
keresőket a hivatal nyilvántartásába
véve tudják a számukra megfelelő
álláshoz segíteni. 

A munkaerőpiacon való elhe-
lyezkedés érdekében az álláskere-
sők a hivatal nyilvántartásába
kerülve személyre szabott tanácsa-
dásban részesülnek. Az eltelt nyolc
hónap alatt összesen 9320 álláske-
reső vette igénybe a tanácsadást, il-
letve a munkanélküli-segélyt. A
hivatal tevékenységéről bővebb fel-
világosítás a www.anofm.ro honla-
pon található, személyesen
Marosvásárhelyen a Iuliu Maniu
utca 2. szám alatt vagy a 0265/269-
247-es telefonszámon. (sz.p.p.)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Bentlakási- és ingázásiköltség-térítés
Szórványoktatásban résztvevők támogatása

A közúti törvény szabályozza
a mentőautók közlekedését a
közutakon annak érdekében,
hogy a sürgősségi esetekben
elláthassák életmentő külde-
tésüket. Amint a jogszabály
előírja, sürgősségi hívásoknál
a közutakon a mentőautók-
nak elsőbbséget kell adni, de
ez nem mentesíti a mentőso-
főröket bizonyos kötelezett-
ségek alól.

A 2002. évi 195-ös számú sür-
gősségi kormányrendelet 61. cikke-
lyének első és második bekezdése
értelmében csak a 32. cikkelyben
leszögezett járművek élveznek el-

sőbbséget, amikor sürgősségi hívá-
sokhoz irányították. Annak érdeké-
ben, hogy a közlekedésben részt
vevő többi járművezető megadja az
elsőbbséget, működésben kell le-
gyenek a megkülönböztető fény- és
hangjelzések. A 32. cikkely második
bekezdésének a és b pontjában kie-
melt intézmények gépkocsivezetői a
sürgősségi esetekhez való kivonulás
alkalmával átléphetik a kötelező se-
bességhatárt vagy más közúti szabá-
lyokat, kivételt képez ez alól a
vasúti átjárókon való átkelés. 

Ugyanaz a közúti szabályozás
előírja, hogy a jelzőlámpák által irá-
nyított útkereszteződésekben a

piros jelzésnél, vagy ott, ahol a jel-
zőtábla elsőbbségadásra kötelezné
a mentőautót, a vezetőnek köteles-
sége csökkenteni a jármű sebessé-
gét, és fokozott elővigyázatossággal
közlekedni a balesetek elkerülése
érdekében, ellenkező esetben a tör-
vény értelmében felelősségre von-
ható a mulasztásért. 

Amennyiben a mentősök indoko-
latlanul használják a megkülönböz-
tető hang- és fényjelzéseket, a
102-es cikkely értelmében bírság
szabható ki. 

Sürgősségi beavatkozásoknál
használt mentőautók a C1/C2 és
B1/B2 típusok, amelyek korszerű

felszereltséggel, eszközökkel és
gyógyszerekkel vannak ellátva az
elsősegélynyújtás, valamint a válsá-
gos állapotban lévő betegek szállí-
tásához. Kivételt képeznek az
A1/A2 és ACD típusú mentőautók,
amelyeket csak a diszpécserszolgá-
lat engedélyezését követően jogosí-
tanak fel a közúti elsőbbségre. 

Az egészségügyben három sür-
gősségi ellátási kódrendszert alkal-
maznak, amelyekkel a riasztásokat
rangsorolják. 

A vörös jelzés életveszélyes hely-
zetet, válságos állapotot jelöl, ame-
lyeknél a C1/C2 vagy B1
mentőautót kell a helyszínre irányí-
tani. Rendkívüli esetekben a diszpé-
cserszolgálat más típusú mentőautót
is küldhet, és azok is használhatják
a megkülönböztető fény- és hang-
jelzéseket. 

A sárga jelzés kevésbé életveszé-
lyes helyzetet jelöl, de amely bár-
melyik percben súlyosbodhat, ezért
a mentőautók az ilyen riasztásoknál
is kell használják a fény- és hang-
jelzést. Azokban az esetekben, ami-
kor orvosi ellátásra szorul a páciens,
de nem sürgősségi esetről van szó,
zöld jelzéssel illetik és A1, A2,
ACD típusú mentőautókat irányíta-
nak a helyszínre, ilyen esetekben
csakis hang- és fényjelzés nélkül
közlekedhet a mentő. A rendőrségi
közlemény felhívja a figyelmet arra
is, hogy a mentőautók vezetőinek is
be kell tartaniuk a közúti szabályo-
kat: az egészségügyi személyzetnek
és a szállított betegnek is kötelező
módon használnia kell a biztonsági
övet, és bármilyen közúti szabály
megsértése miatt megbírságolhatják
a személyzetet. (pálosy)

Fény- és hangjelzés a közutakon
Elsőbbséget a mentőknek!

Használt elektronikai eszközök cseréje
Közvitán a háztartási 

roncsprogram 
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A jelenlegi helyzet új, a pedagó-
gusok, az óvodák személyzete szá-
mára nagy a felelősség, az
óvónőknek a foglalkozások lénye-
gét képező fejlesztés mellett arra is
oda kell figyelniük, hogy ne köze-
ledjenek egymáshoz a gyerekek, ne
érjenek egymás játékaihoz, vala-
mint étkezéskor és a mosdóban be-
tartsák a higiéniai szabályokat.
Ugyanakkor játékosan meg kell ér-
tetniük az új szabályokat a 2-3 éves
csöppségekkel is. 

Talán az óvodában a legnehezebb
alkalmazkodni a helyzethez, de na-
gyon bízom az óvónőkben, hiszen
végtelenül kreatívak, és az igazga-
tók is nagy figyelmet fordítottak
arra, hogy minden a legnagyobb
rendben legyen – mutatott rá 

Kovács Júlia, a Maros megyei ma-
gyar nyelvű óvodai oktatásért fele-
lős szaktanfelügyelő. Mint mondta,
a szülők hozzáállása igen külön-
böző, vannak, akik úgy döntöttek,
délben hazaviszik a gyereket, mivel
nem szeretnék, ha az oviban aludna,
mások ebben az időszakban otthon
tartják, amennyiben meg tudják ol-
dani a felügyeletet, de a gyere-
kek többsége jár óvodába. 
Mivel a jelenlegi helyzetben az ed-
digieknél sokkal nagyobb figyelmet
fordítanak a gyerek egészségi álla-
potára, azaz enyhe orrfolyás esetén
sem mehet közösségbe, főként a
kiscsoportosoknál már az első két
tanítási héten jelentkeztek ilyen tü-
netek, így helyenként megcsappant
a létszám. A szaktanfelügyelő sze-
rint mindenik intézmény a saját

épületstruktúráját, a rendelkezésre
álló felületek nagyságát, valamint a
személyzet összetételét figyelembe
véve alakította ki a belső rendsza-
bályzatot, úgy, hogy eleget tegye-
nek a járványmegelőző
előírásoknak. 
Minél többször hangoztassuk, 
hogy ez az állapot nem tart örökké

A tapasztalatok alapján talán a
legnehezebb az volt, hogy elsősor-
ban a kiscsoportos gyerekekkel meg
kellett értetni, hogy nem vehetik el
egymástól a játékot, hiszen ez jelen-
leg tilos. – A gyerekek amúgy na-
gyon alkalmazkodók. A
kisebbekkel kissé nehezebb, de a
nagyobbak hamar elfogadták, hogy
vigyázzanak a saját dobozkáikra,
kellékeikre, a saját felületükön játs-
szanak, viszont elég fájdalmas ezt

végignézni. Ugyanakkor hiányzik a
gyerekeknek a közelség, gyakran
kérik az óvónőt, hogy ültesse fel
egy picit a térdére, vagy odamennek
egy ölelésért, hiszen a kisgyerekek-
nek vannak ilyen igényei, és nehéz
az óvónőknek, hogy mindez most
tilos. Én minden óvónőnek azt üze-
nem, hogy a gyereknek naponta
mondják el, ez az állapot nem fog
örökké tartani. Nem egy normális
állapot, ellenben muszáj betartsuk a
szabályokat, hogy ne betegedjünk
meg, és óvjuk a körülöttünk lévőket
– tanácsolta Kovács Júlia. 

Mivel a szülők nem vihetik be az
óvoda épületébe a gyereket, tehát
nem is segíthetnek neki átöltözni,
akár azzal is segíthetik a személyzet
munkáját, hogy például otthon töb-
bet gyakorolják a gyerekkel az öl-
tözést-vetkőzést. A kiscsoportosok
nyilván még nem tudnak egyedül
öltözködni, segítenek nekik, viszont
jó volna, ha a nagyobbak már bol-
dogulnának vele. – Országszerte az
a visszajelzés, hogy az egyik legna-
gyobb probléma a segédszemélyzet
hiánya, kevés a dadus, a takarító,
ami igen megnehezíti a helyzetet.
Nagyon komoly munkát jelentett
ilyen körülmények között kidol-
gozni a belső szabályzatot úgy,
hogy mindenki tudja, mi a feladata.
Az asszisztensnő végzi reggel a láz-
mérést az egyik bejáratnál, a másik-
nál a dadus. A dadus átveszi a
szülőktől, és behozza az ajtóig a
gyereket, ahol várja az óvónő, a fo-
lyosót addig a másik óvónő fel-
ügyeli. A jelenlegi előírások szerint
például az a személy, aki a mosdó-
kat takarítja, nem mehet a gyerekek
közé – osztott meg néhány példát a
szaktanfelügyelő. Érdeklődésünkre
elmondta, vannak óvodák, ahol a
csoportszobában, a helyükön étkez-
nek a gyerekek, máshol, ahol ét-

kezde van, oda egy kidolgozott
ütemterv alapján, felváltva mennek
a csoportok. Az alvásnál is elvárás
az ágyak közötti egy méter távol-
ság, így sok esetben fektetés előtt ki
kell üríteni a termet, kihordani a
székeket, asztalokat, hogy ez betart-
ható legyen. 
Az óvónők kreativitása enyhítheti 
a tiltások súlyát

A szaktanfelügyelő hangsú-
lyozta, a jelenlegi helyzetben sem
szabad elfeledni, hogy az óvoda
nem szanatórium és nem gyermek-
megőrző, hanem egy olyan intéz-
mény, ahol oktatás, fejlesztés
folyik. És a fejlesztő foglalkozások-
nak mindig szerves része volt a
közös játék, az együttműködésre, a
dolgok megosztására való ösztön-
zés, mindennaposak voltak a körjá-
tékok, amikor megfogták egymás
kezét a gyerekek vagy akár kézről
kézre adták a szemléltetőeszközö-
ket. Mindez most tilos, tehát az
óvónőknek újra kellett tervezni a
foglalkozásokat, a használt módsze-
reket, didaktikai eszközöket, hogy
ilyen körülmények között is eleget
tudjanak tenni mindannak, amit a
tanterv előír. Ráadásul most, a tanév
elején fel kell mérniük a gyereke-
ket, ami idén különösen fontos, hi-
szen több mint fél évig nem jártak
óvodába. Mindezek mellett pedig
kell figyelniük arra is, hogy a gye-
rekek betartsák a szabályokat, ne
érintkezzenek egymással, ne cserél-
gessék az eszközeiket. 

– Teljes újratervezést igényelt ez
a helyzet, de a tantervet követni
kell. Nem tudjuk, meddig fog tar-
tani ez az időszak, a lényeg az, hogy
a gyerekek készségeit, képességeit
fejlesszük, nem állhatunk meg és
nem ragadhatunk le a higiéniai sza-
bályok betartatásánál – adott hangot
véleményének a szaktanfelügyelő. 

Teljes újratervezésre volt szükség

(Folytatás az 1. oldalról)

A református templom szom-
szédságában átadták azt az
ingatlant, amely a maroslu-
dasi óvoda két magyar cso-
portjának és a bölcsődének
ad otthont. A magyar óvoda
létrehozását az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület a ma-
gyar kormány bölcsőde- és
óvodaprogramja keretében
támogatta. A marosludasi ön-
kormányzat múlt keddi ülé-
sén egyhangúlag döntött
arról, hogy az egyházzal kö-
tött használati szerződés
alapján átveszi az épületet –
tájékoztatott Kis István alpol-
gármester és Czirmay Csaba 
Levente esperes, a helyi refor-
mátus egyházközség lelki-
pásztora.

Ahhoz, hogy a marosludasi ma-
gyar óvodás csoportok egy épület-
ben tanulhassanak, s hogy
létrejöjjön a magyar bölcsőde, helyi
szinten összefogásra volt szükség a
református egyház és az önkor-
mányzat között. És végül sikerült.
56 gyermek – 46 napközis és 10
bölcsődés – kezdhette meg az új
tanévet egy korszerű, csodálatos
épületben, ami a szórványban rend-
kívüli lehetőség.

A két magyar óvodai csoport a
Căsuţa Fermecată óvodából költö-
zött át az új épületbe, s ezzel két
tanterem szabadult fel, amire nagy

szükség volt, hiszen ezekben két új
román tannyelvű csoport jöhetett
létre. 

Azon túlmenően, hogy a gyer-
mekek egy különálló, szép óvodába
járhatnak, az új ingatlan önkor-
mányzati használatba adásával tu-
lajdonképpen a városi óvodai
hálózat bővült. Az óvodában feleke-

zeti hovatartozás nélkül fogadják a
gyermekeket. 

Visszatekintve, a magyar óvoda
létrehozásának ügye már 2018-
ban kezdődött, amikor a reformá-
tus egyház egy romos épületet
vásárolt meg. Ennek felújítását és
bővítését 2019 májusában kezdték
el. Nagyszabású munkálatokról

volt szó, hiszen a régi házból csak
a falak maradtak meg, a korhadt
tetőszerkezettől kezdve a nyílá-
szárókig mindent ki kellett cse-
rélni. 

A csodálatosan felújított épület-
ben három nagy terem van, a böl-
csőde egy új épületszárnyban kapott
helyet. Az óvodát felszerelték, tel-
jesen új bútorzattal látták el, beren-
dezték az elkülönítőt, az orvosi
rendelőt, megvásárolták a konyhai

berendezéseket, a személyzet szá-
mára külön öltözőket alakítottak ki
– ugyanis a járványügyi előírások
megkövetelik ezt. 

Az épület műszaki átadására
szeptember 18-án került sor. 

A terveket a Multinvest készí-
tette, a munkálatokat a helyi Polizo
építkezési vállalat végezte. Az
óvoda udvarának rendezése, a mel-
léképületek javítása folyamatban
van. 

Átadták a marosludasi magyar óvodát

Mezey Sarolta
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A koronavírus-járvány idején a ma-
gyar futsal NB I-ben is befagyasztot-
ták a 2019–2020-as idényt, így a
szovátai Csoma Alpárt is soraiban tudó
élvonalbeli, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Nyírgyulaji KSE futsalegyüttes
az éremesélyes 3. helyen zárta a baj-
nokságot. A Marosvásárhelyi City’us
egykori kiválósága a minap újabb
egyéves szerződést írt alá a nyírségi
alakulat vezetőségével, de előtte né-
hány napig Szovátán családi és baráti
körben töltődött fel a soron következő
bajnoki évadra. Ekkor beszélgettünk
az elmúlt idényről.

– Hazajöttem látogatóba a családomhoz,
hiszen egyéves és három hónapos Emma kis-
lányunk, aki aranyos, nagyon mozgékony, és
már nagyon várt. A barátaimmal is találkoz-
tam. Mindig jólesik hazatérni a családi és ba-
ráti körbe – kezdte a beszélgetést Alpár.

– Lejárt a szerződése a nyírségi együttes-
sel?

– Igen, az egyéves megállapodás lejárt, de
az elmúlt bajnokság végén elméletileg, a
minap pedig gyakorlatilag is újabb egy évre
szerződést hosszabbítottam a klubbal. Örü-
lök, hogy folytathatom a munkát, amely a ko-
ronavírus-járvány miatt maradt abba.

– Hogyan teltek a hónapok, amikor állt a
bajnokság?

– A járvány kezdetén még Nyírgyulajon
tartózkodtam, ott vészeltem át a nehezét. Mi-
után befagyasztották a teremlabdarúgó-baj-
nokságot is, igyekeztem tartani a szintet,

naponta otthon edztem, akárcsak a csapattár-
saim. 

– Mivel idő előtt lezárták a bajnoki évadot,
nem derült ki, hányadik helyen zárták volna
a bajnokságot. Kérjük, értékelje az elmúlt
évadot a csapata szemszögéből.

– Amikor befagyasztották a bajnokságot, a
Nyírgyulaji KSE éremesélyesnek számított,
a 3. helyen állt. Azt nem tudni, hogy a végén
bronzérmesek lettünk volna-e (bár én biztos
voltam benne), viszont az együttes rövid, öté-

ves fennállásának a legjobb eredmé-
nyét értük el a tavalyi ötödik helye-
zés után. Ahol eddig játszottam,
mindenhol érmeket nyertem, Nyír-
gyulajon is dobogósok voltunk a be-
fagyasztott bajnokság végén, és
minden esélyünk megvolt rá, hogy a
pontvadászat végén is azok legyünk.
Ezért is akartam ott maradni, mivel
úgy éreztem, a közös munkát még
nem fejeztük be. Remélem, hogy az
anyaországi együttessel is legalább
egy érmet szerezhetek az idény
végén.

–  A csapat összetétele változott?
– Néhány játékos távozott az

együttestől (többek közt Pallai
Gábor kapus, aki egykoron a Maros-
vásárhelyi City’us csapatát is erősí-
tette), viszont a csapat gerince nem,
és új játékos is csatlakozott az alaku-
lathoz. Az edző, Lovas Norbert to-
vábbra is irányítja az együttest, sokat
köszönhet neki a Nyírgyulaji KSE.
Július 15-én kezdtük meg a felkészü-
lést, néhány edzőmérkőzést is ját-
szottunk, összeállt a csapat. 

– Elégedett az ottani feltételekkel?
– Nagyon meg vagyok elégedve minden

szempontból. Nyírgyulajon kiváló a vezető-
ség, önzetlen támogatók, lelkes csapattársak
és szurkolóink vannak. Nem győzöm eleget
dicsérni az elnök urat, Csoba Zsoltot és a ve-
zetőség többi tagját, akiknek a szava garan-
cia. Örvendek, hogy szerződést
hosszabbítottam velük, nap mint nap odaa-
dóan edzek, büszke vagyok rá, hogy a klub
színeiben szerepelhetek. Annak is örvendek,
hogy a szurkolók a szívükbe zártak. Remé-
lem, hogy a sérülés elkerül, és sikeres sze-
zonban lesz részünk.

– Nyírgyulajon jó barátod lett a Nyírbá-
torban élő Unchiás Rémusz, akinek a néhai
édesapja a hajdani AS Armata aranycsapa-
tának volt a tagja. Gyakran találkozol 
vele?

– Igen. Nagy segítségemre volt a beillesz-
kedésben az elején Rémusz, amit ezúton is
köszönök neki. Őszinte barátság alakult ki
köztünk, általa több barátra tettem szert. Az
édesapja, Unchiaş Dumitru ismerte édesapá-
mat, többször futballoztak egymás ellen –
mondotta el Csoma Alpár.

Csoma Alpár újabb érem reményében folytatja Nyírgyulajon

Marco Rossi szövetségi kapitány
a soron következő három októberi
mérkőzésre kijelölte a magyar lab-
darúgó-válogatott keretét, amely-
ben személyes okok miatt nem
kapott helyett Kleinheisler László.

Az olasz szakember a hétfői saj-
tótájékoztatóján bevezetésként azt
emelte ki, hogy az Eszék középpá-
lyását a szeptemberi találkozókra és
most is szerette volna behívni, de
ezt nem tudta megtenni. Mint
mondta: az okokról a játékosnak
kell beszélnie, ha akar.

A 23 mezőnyjátékosból és három
kapusból álló keretben négy olyan
futballista van, aki még nem lépett
pályára a válogatottban – Kecskés
Ákos, Babati Benjámin, Könyves
Norbert, Szőke Adrián –, és közü-
lük Könyves kerettag sem volt még.
Rossinál szintén először kapott
meghívót Varga Kevin.

„A 26 fős keret több mint elég,
ezzel fel vagyunk készülve a várat-
lan helyzetekre“ – jelentette ki az
56 éves tréner, aki kifejtette, termé-
szetesen nyerni akarnak a bolgárok
elleni Európa-bajnoki pótselejte-
zőn, amely az év eddigi legfonto-
sabb mérkőzése lesz, de ha nem is
győznek mindhárom soron követ-
kező meccsen, a kezdő sípszótól a
lefújásig olyan játékosokat akar a
pályán látni, akik harcolnak. „Min-
den esetben emelt fővel akarom el-
hagyni a pályát, ehhez 26 harcosra
van szükségem“ – mondta.

Rossi az abszolút újonc Köny-
vesről elárulta, régóta figyelik a já-
tékát, és mivel éppen azt a stílust
testesíti meg, amelyet ő elvár, már
szeptemberben is kapott volna meg-
hívót, ha nem sérül meg a kerethir-
detés előtt. Hozzátette, az ő és a
Cseri Tamás meghívása jó üzenet az
NB I-ben játszó valamennyi labda-
rúgónak, hogy ha jó teljesítményt
nyújtanak, akkor akár a válogatott-
ban is lehetőséget kaphatnak.

„A keretből Orbán meccshiány-
nyal küzd, ezért ha játszik Bulgári-
ában, akkor Szerbiában biztos hogy
nem. De le kellene tartóztatni
engem, ha nem számítanék rá,
ugyanis ő a legjobb védőnk. Elké-

pesztő hozzáállású és adottságú já-
tékos, ezért egész egyszerűen jelen-
leg nélkülözhetetlen“ – jelentette ki
a Lipcse játékosáról Rossi, aki el-
árulta, mivel háromnaponta kell
majd pályára lépniük, mindig lesz
három-négy változás a kezdőben,
de azt is hozzátette, nem fog kísér-
letezni a két Nemzetek Ligája-mér-
kőzésen sem, mert szeretnének
bennmaradni a másodosztályt je-
lentő B divízióban.

Rossi szót ejtett Szalai Ádámról
is. Úgy fogalmazott, derült égből
villámcsapásként érte a hír, hogy a

Mainz nem számít rá, de mivel
nemrég még játszott a Német Ku-
pában, így nemcsak edzésben, de
játékban is van a csatár, aki jelenleg
csapatkapitánya is a nemzeti együt-
tesnek.

„Első osztályú adottsággal ren-
delkező keret a debreceni, de olyan
csapatokkal találkozik a másodosz-
tályban, amelyek nem összehason-
líthatóak válogatott riválisainkkal.
Éppen ezért szinte lehetetlen elkép-
zelni, hogy NB II-ből megjelenjen
valaki a válogatottban“ – mondta az
MTI érdeklődésére Rossi annak

kapcsán, hogy a nyári átigazolási
időszakban számos korábbi váloga-
tott kerettag igazolt az NB II-be,
köztük Dzsudzsák Balázs is. Utób-
bival kapcsolatban ismét hangsú-
lyozta, ha lesz lehetősége rá,
meghívja majd.

A magyarok előbb jövő csütörtö-

kön Bulgária vendégeként Szófiá-
ban játszanak Európa-bajnoki pót-
selejtezőt, majd azt követően
három, illetve hat nappal Szerbiá-
ban és Oroszországban lépnek pá-
lyára a Nemzetek Ligája B
divíziójának harmadik és negyedik
fordulójában.

Közeleg a pótselejtező, keretet hirdetett Marco Rossi

Czimbalmos Ferenc Attila

Négy vereséggel indítottak
A magyar futsal NB I augusztus 28-án rajtolt, a Nyírgyulaji KSE szempontjából a le-

hető legrosszabbul. Eddigi négy mérkőzésüket ugyanis elvesztették (az eredmények: 4-
9 a DEAC, 1-2 a Veszprém, 0-2 a Budaörs és 1-2 az Újpest ellen), és jelenleg a tabella
kilencedik (utolsó előtti) helyén állnak pont nélkül. A bajnoki rendszer nem változott a
tavalyihoz képest. Az alapszakasz február elejéig tart, utána kettéválik a mezőny: a fel-
sőházban és az alsóházban egyaránt 5-5 együttes folytatja, és ugyancsak két kört játszanak
a csapatok. Az alsóház utolsó két helyezettje kiesik, a felsőházban az első két helyezett
játssza a bajnoki döntőt, a 3. és 4. helyezett a bronzéremért mérkőzik majd.

A magyar válogatott keret összetétele
• kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Lipcse),

Kovácsik Ádám (MOL Fehérvár FC)
• védők: Bese Barnabás (Oud-Heverlee Leuven), Botka Endre (Fe-

rencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Hangya Szilveszter (MOL
Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Lugano), Lang Ádám (Omonia Nicosia),
Willi Orbán (RB Lipcse), Szalai Attila (Apollon Limasszol)

• középpályások: Cseri Tamás (Mezőkövesd Zsóry FC), Gazdag Dá-
niel (Budapest Honvéd), Holender Filip (Lugano), Kalmár Zsolt
(DAC), Nagy Ádám (Bristol City), Schäfer András (DAC), Sigér Dávid
(Ferencváros), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg)

• csatárok: Babati Benjámin (ZTE), Könyves Norbert (ZTE FC), Ni-
kolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Szalai
Ádám (FSV Mainz 05), Szőke Adrián (Heracles Almelo), Varga Kevin
(Kasimpasa)

Mirel Rădoi listája
Csak idegenlégiósokból álló előzetes keretet hirdetett a román lab-

darúgó-válogatott vezetőedzője. Mirel Rădoi egyelőre azoknak az ide-
genlégiósoknak a nevét fedte fel, akiknek a szereplését figyelemmel
követi, közülük választ majd a soron következő mérkőzésekre. A jegy-
zék kiegészül majd a hazai bajnokságban szereplő futballistákkal. Ro-
mánia az Izland elleni pótselejtezőre (október 8.), majd a Norvégia
(október 11.) és Ausztria (október 14.) elleni Nemzetek Ligája-mér-
kőzésekre készül.

Az előzetes keret:
• kapusok: Ciprian Tătărușanu (AC Milan), Florin Niță (Sparta

Prága), Ionuț Radu (Internazionale Milánó), Silviu Lung (Kayseris-
por);

• hátvédek: Romario Benzar (Lecce), Vasile Mogoș (Cremonese),
Bogdan Țîru (Jagiellonia), Ionuț Nedelcearu (Ufa), Dragoș Grigore
(Ludogorec), Alin Toșca (Gaziantep), Vlad Chiricheș (Sassuolo), Cor-
nel Râpă (Krakkó), Cristi Ganea (Arisz Szaloniki), Adrian Rus (Fe-
hérvár);

• középpályások: Sergiu Hanca (Krakkó), Răzvan Marin (Cagliari),
Alexandru Crețu (Maribor), Dorin Rotariu (Astana), Nicolae Stanciu
(Slavia Prága), Ianis Hagi (Glasgow Rangers), Alexandru Mitriță (New
York City FC), Alexandru Maxim (Gaziantep), Alexandru Băluță (Pus-
kás Akadémia), Bicfalvi Erik (FC Ural);

• támadók: Claudiu Keșerü (Ludogorec), George Pușcaș (Reading).

Fotó: MLSZ

Fotó: FRF



ADÁSVÉTEL

BORSZŐLŐ rendelhető Ákosfalván.
Tel. 0756-811-553. (mp.-I)

ELADÓK olcsón: régi szobabútor, két
fotel, pedálos Ileana varrógép, automata
mosógép, 50 literes üvegkorsók. Tel.
0743-960-143. (9015)

LAKÁS

VESZEK egy 2 szobás és egy 3 szo-
bás, I. osztályú lakást a Tudor vagy a
Kövesdomb környékén. Tel. 0745-
625-362. (8999-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Ambrus Adél névre
szóló egyetemi ellenőrzőm. Semmisnek
nyilvánítom. (9012)

MINDENFÉLE

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

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)

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

VÁLLALOK festést, csempézést,
gipszkartonszerelést, parkettázást stb.
Tel. 0771-393-848, 0749-564-921.
(8991)

MEGEMLÉKEZÉS

Ezen a napon minden más. Újra
mélyen érint meg a gyász. Nincs
már velünk, akiket szerettünk: a
gernyeszegi PAPP GYULA, fele-
sége, MARIKA és fiuk, ifj. PAPP
GYULA. Haláluk évfordulóján
szeretettel emlékezünk rájuk.
Nyugodjanak békében! Három
lánytestvére és szeretteik. (9003)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal és megrendüléssel
tudatjuk, hogy a szeretett testvér,
sógornő, nagynéni, unokatest-
vér, rokon, osztálytárs, munka-
társ, jó barát és szomszéd, 

VERESS MAGDOLNA 
született 1961. szeptember 30-án,
súlyos, de méltósággal viselt
szenvedés után megtért Terem-
tőjéhez. 
Október 1-jén, csütörtökön 13
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a református temetőben,
református szertartás szerint.
„Isten akarata elérkezett, előtte
fejet hajtunk.”
Fájó szívvel búcsúzik testvére,
István és családja, ikertestvére,
Mária és családja. (9022-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
ifj. KOVÁCS ISTVÁN (BÁDÉ) 

a szeretett férj, szeretett fiú, test-
vér, unokaöcs, unokatestvér, jó
barát, 48. életévében tragikus hir-
telenséggel eltávozott az élők so-
rából. Temetése a remeteszegi
temetőben lesz szeptember 30-
án, szerdán délután 3 órakor.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (9019-I)

„Boldogok, akiknek a szíve
tiszta, mert ők az Istent meglát-
ják.”

(Máté 5:8)
Mély fájdalommal a szívünkben,
de Isten akaratát elfogadva tudat-
juk, hogy a szerető, jó férj, drága
édesapa, nagyapa, após, apa-
társ, testvér, sógor, rokon és jó
barát, a magyarói születésű 

DALI FERENC 
marosvásárhelyi lakos, a Maros
Készruhagyár volt dolgozója
életének 74. évében csendesen
megpihent. Temetése október 2-
án, pénteken 13 órakor lesz a ma-
gyarói sírkertben. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (9021-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett élettárs, anya, nagy-
anya, anyós, testvér, rokon és jó
szomszéd, 

LÁSZLÓ MAGDOLNA 
szül. Mihály 

volt körzeti egészségügyi 
asszisztensnő 

életének 73. évében elhunyt. Fe-
lejthetetlen szerettünktől 2020.
október 1-jén 13 órakor veszünk
végső búcsút a remeteszegi te-
metőben. Drága emlékét szívünk-
ben örökre megőrizzük. 

A gyászoló család. (-I)

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 
2020. október 22-én 10 órakor versenytárgyaláson bérbe ad

felületet váltóiroda és autókölcsönző számára.
Bővebb felvilágosítás a www.transylvaniaairport.ro

weboldalon, telefon:  0265/328-888. 

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!MAGÁNCÉG KARÁCSONYFALVI MUNKAPONTJÁRA ASZ-

TALOSMESTERT alkalmaz. Érdeklődni a  0771-260-685-ös telefon-
számon. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASO-
KAT és üzleteibe NŐI MUNKATÁRSAT. Érdeklődni a Bodoni utca
85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (64989-I)
VARRÓNŐKET alkalmazunk fázismunkára, lineáris varrógépre.
Program: hétfőtől péntekig 6.30-15.00 óra között. Tel. 0728-298-421.
(p.-I)
KFT. SEGÉDMUNKÁST alkalmaz asztalosműhelybe. Tel. 0721-
458-860. (65043-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzlete. Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)



KOBAK KöNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

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
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

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

Rovarirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember
13-i 313-as koncessziós szerződés alapján október 1-6. között ro-
varirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a város köz- és magánte-
rületein. Rossz idő esetén az időpont módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a cipermetrin és a difluben-
zuron, amelyek az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezet-
tek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi)
minősülnek. 

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyet-
len engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtle-
nítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál,
magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.


