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Turizmus világjárvány idején

A gyógyturizmust nem kellene ellehetetleníteni!

Várják
a tanévkezdést

Ez az első tanév, hogy örül a kisebb
diáklétszámnak – nyugtázza Körtesi
Sándor igazgató. Mindössze egyetlen
osztályuk működik 25 tanulóval, de
van olyan nagy tantermük, hogy az
egyméteres távolságot a diákok között
gond nélkül be tudják tartani.

____________2.
Maszkban
búcsúztak

A koronavírus-járvány miatt idén elmaradtak a ballagások, legalábbis a
megszokott időben, helyen és körülmények között. Azonban egypár iskola
később megszervezte ezt a meghatározó eseményt, természetesen betartva a járványügyi előírásokat.

Fotó: Nagy Tibor

Az igazgató véleménye szerint van esély arra, hogy jó irányba halad– Szovátán megvannak az adottságok a gyógyturizmusra, és
a vendégeink, valamint a dolgozóink hozzáállásából azt ta- janak a dolgok, a szállodáik jól működjenek. Tisztában van azzal, hogy
pasztalom, hogy a védekezést komolyan veszik. Figyelembe a betervezett gazdasági mutatókat nem fogják elérni talán még 2021-ben
véve a hazai, illetve a nemzetközi szabványokat, meghoztuk sem, de már a karácsonyi ünnepségre, szilveszterre koncentrálnak.
a konkrét, a szovátai helyzetre vonatkozó intézkedéseket, Vissza kell térjen az élet a normális kerékvágásba
ezeket a szigorú szabályokat betartjuk és betartatjuk – je– A napokban megnyitották az éttermeket.
lentette ki Fülöp Nagy János, a szovátai fürdővállalat vezér– Megszenvedtük az éttermek bezárását, de még mindig könnyebb
igazgatója.

Mózes Edith

volt, mint az a három hónap, amikor a fürdővállalat teljesen be volt zárva.
(Folytatás a 8. oldalon)

Mózes Edith

____________5.
Szászrégen
változásra vár

Elkészült egy kérdőíves felmérés
arról, hogy mit szeretnének a szászrégeniek az elkövetkezendő négy
évben. Pártszimpátiától, anyanyelvtől
függetlenül a megkérdezettek 70 százaléka változást akar, elvárják, hogy
átláthatóbban kezeljük a közpénzt.

____________6.

Maszkos sztorik

Úgy döntött a berlini hatóság, hogy a koronavírus miatti maszkviselés ellen tüntetők is csak maszkban tüntethetnek a jövőben Berlinben. A határozat szerint azok számára, akik demonstrálni akarnak
közterületen, és számuk meghaladja a százat, kötelező a maszkviselés. Kivételt csak az autós és biciklis tüntetések élveznek. Eddig Berlinben csak a tömegközlekedés járművein és az üzletekben kellett
maszkot hordani, továbbá a tanulóknak iskolák területén, kivéve a
tanórákat.
A döntéshozók szerint a maszk ellen tüntetők „maguk vívták ki”,
hogy csakis maszkban tüntethetnek a jövőben, mivel nemrég több
ezren demonstráltak azért, hogy egyáltalán ne legyen kötelező a
maszk, sem a többi rendelkezés, amelyet a koronavírus terjedése
ellen hoztak. A demonstrációt a hatóság eredetileg megpróbálta betiltani, de a tüntetés kezdeményezői „sikeresen képviselték jogaikat”,
így aztán végül 38 ezren vettek részt a tiltakozáson. Hasonló tiltakozó
akciók voltak ugyanakkor Londonban, Párizsban, Zürichben és
Bécsben is.
Az Egészségügyi Világszervezet eddig csak a felnőttekre vonatkozóan javasolta a maszkviselést, de nemrég az UNICEF-fel közösen
kiadott ajánlásában úgy fogalmazott, hogy a felnőttekhez hasonlóan
a 12 évnél idősebbeknek is maszkot kellene viselniük, a 6 és 11 év
közöttieknek pedig a körülményektől függően. A 12 év felettieknek
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 52 perckor,
lenyugszik
19 óra 47 perckor.
Az év 252. napja,
hátravan 114 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ADRIENN és MÁRIA,
holnap ÁDÁM napja.
ÁDÁM: bibliai férfinév, az eredeti jelentése: ember. A szó alapjelentése „vörösnek lenni”, az
adam szó sok sémi nyelvben egyben „embert”, „földből valót” és
„vörös színűt” is jelent.
VALUTAÁRFOLYAM
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Felhőátvonulások
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100 HUF
1 g ARANY

4,8552

4,1033
1,3484
254,3871

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Baricz Lajos

Ott van a hazánk

(Kisboldogasszonyra)

Mikor a fecskék útra készen állnak,
tudhatjuk abból, vége van a nyárnak,
itthagynak minket, elröpülnek délnek,
hisz nem bírnák ki hidegét a télnek.

A gólyák után ők is délre szállnak,
az ereszaljak üresekké válnak,
talán fel sem tűnik hiányuk nekünk,
pedig egyszer mi is így útra kelünk.

Minden eshetőségre készen

Itthagyjuk a földet, s ami ide köt,
ott folytatjuk fenn a csillagok között,
nem is vesszük észre, hogy már nem vagyunk,
nem hiányzik létünk, tetteink, szavunk;
ha jön a tavasz, nem térünk mi vissza,
ott van a hazánk, ennyi csak a titka.

Várják a tanévkezdést

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

2020. szeptember 5.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Megújul Segesvár központja

A Segesvári Polgármesteri Hivatal uniós támogatásra nyújtott be egy átfogó projektet a város történelmi központjának
megújítása érdekében. A projekt a Sigma tér rendbetételét,
illetve szabadtéri rendezvények szervezésére alkalmas,
parkosított sétálóövezetté való átalakítását foglalja magába. Első lépésként elkészült az új városrendezési és
-szabályozási terv (PUZ), a július–augusztusra meghirdetett
pályázási időszakban pedig az önkormányzat benyújtotta
a központi régiófejlesztési ügynökséghez a pályázatot. A
beruházás megvalósításához szükség lesz az érintett övezet egyes, magántulajdonban, illetve állami tulajdonban
lévő területeinek a város köztulajdonába való átvételére –
tájékoztatott közleményben a Segesvári Polgármesteri Hivatal.

Takarítás és kenuzás a Bözödi-tónál

Az önkéntesség nemzeti hete alkalmából az Outward
Bound Románia Szedünk & evezünk címmel kenuzással
egybekötött takarítóakciót szervez a bözödújfalusi tó környékén. Az idei év tematikája a fenntartható városok és közösségek, ehhez csatlakozva szeretnék felkelteni az
érdeklődést a környezet védelme és tisztán tartása iránt. A
családbarát eseményre szeptember 12-én, szombaton
kerül sor, találkozó délelőtt 9:30-kor a Bözödi-tó mellett, a
gátnál. Bővebb tájékoztatás az Outward Bound Romania,
illetve az esemény Facebook-oldalán.

Újabb zsebre szabott könyvvásár

Szeptember 10-én, csütörtökön a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány és a Mentor Könyvek Kiadó újabb
egynapos vásárt szervez a Bernády Ház udvarán (Horea
utca 6. szám). 11 és 20 óra között várják az érdeklődőket,
könyvbarátokat és olvasni vágyókat, akik 10–70%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg a Líra Könyv-, a Libri csoport és erdélyi kiadók könyveit (szépirodalom,
ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúsági irodalom).

Fotópályázat

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület marosvásárhelyi szervezete fotópályázatot hirdet Épített örökségünk
Maros megyében címmel, a Székelyföld Napok keretében.
A pályázaton bárki részt vehet. A részvétel ingyenes, a fotókat elektronikusan kell beküldeni szeptember 15-ig az
atixzs@yahoo.com e-mail-címre. Bővebb tájékoztatás az
esemény Facebook-oldalán.

Tekerj egy jó célért! – kissé másképp

Bár a járványhelyzet miatt idén a tömegrendezvény elmarad, a Marosszéki Közösségi Alapítvány megszervezi a Tekerj egy jó célért! akciót, amelyen minden jelentkező
külön-külön vagy családosan vehet részt. A Tekerj egy jó
célért! egy biciklis adománygyűjtő rendezvény, amely a
helyi közösséget szolgáló projektek megvalósításában
nyújt segítséget. Az adománygyűjtő esemény három fontos
szakaszból áll: a projektek beíratása, a biciklis résztvevők
benevezése (tekerők) és a támogatók toborzása. Maga az
esemény szeptember 19-én és 20-án lesz, és minden kerékpározó maga dönti el, hogy melyik nap és hány órakor
szeretne tekerni egy jó célért. Részletek a
www.pedaleaza.org honlapon.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskolában viszonylag nyugodtan készülnek a becsengetésre. Ez az első tanév, hogy örül a kisebb
diáklétszámnak – nyugtázza Körtesi Sándor igazgató. Mindössze egyetlen osztályuk működik 25
tanulóval, de van olyan nagy tantermük, hogy az
egyméteres távolságot a diákok között gond nélkül be tudják tartani.

Bodolai Gyöngyi

Az iskola felmérést végzett a szülők körében, akiknek
a 64 százaléka a diákok fizikai jelenléte mellett szavazott.
Hét százalékuk tartaná a legjobb megoldásnak az iskolába
járás és az online oktatás összekapcsolását, 8,5 százalékuk,
hogy csak az alsó tagozat és a nyolcadik osztályosok járjanak iskolába, a többieket online oktassák, és a szülők 0,5
százaléka választaná a távoktatást. A szülők tíz százaléka
nyilatkozta azt, hogy nem tudja eldönteni, mi lehetne a
legjobb megoldás. 1,5 százalékuk van azon a véleményen,
hogy be kellene fagyasztani az iskolai évet.
A kérdőívben arra is választ adtak, hogy 75 százalékuk
tudna rendszeresen maszkot biztosítani a gyermekének, öt
százalékuk nem. Ez egyelőre megoldatlan gondot jelent,
a polgármesteri hivataltól viszont ígéretet kaptak, hogy

RENDEZVÉNYEK

Szimfonikus rockshow
a Maros-parton

Az Iskola Alapítvány szervezésében szeptember 12én, szombaton 20 órától a Kolozsvári Magyar Opera és
meghívottai a legnagyobb nemzetközi rockslágerek feldolgozásait adják elő Marosvásárhelyen, a Maros-parton (a Víkendtelep szomszédságában). Az esten
AC/DC-, Deep Purple-, Guns N’ Roses-, Led Zeppelin-,
Lenny Kravitz-, Metallica-, Nirvana-, Pink Floyd-,
Queen- és The Doors-slágerek hangzanak el nagyzenekari előadásban. A járványügyi szabályozások értelmében a rendezvényen legtöbb 500 személy vehet
részt. A koncertre a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ezzel kapcsolatos információkért
az Iskola Alapítvány Facebook-oldalát kell követni. A
marosvásárhelyi koncert egy nagyobb rendezvényso-

Fotó:Nagy Tibor

egy bizonyos számú maszkot biztosítanak a szociális esetek számára, és helyben kell eldönteni, kik sorolhatók ebbe
a csoportba. Egyébként a hivatal 10.000 lejt ígért fertőtlenítő- és ugyanannyit tisztasági szerekre, amivel jelenleg
rendelkezik az iskola. A kollégáknak adományból 50 arcpajzsot tudnak biztosítani.
A pedagógusok minden osztálynak elkészítették a tükrét, megjelölve, hogy melyik diáknak hol lesz a helye, és
a folyosókon a menetirányt, amelyet betartva fognak közlekedni a diákok és a tanárok.
Mindhárom forgatókönyvre felkészülve, optimistán
várják az évkezdést, ugyanis az iskola műszaki felszereltsége lehetővé teszi a helyzetnek megfelelő tanítási módot.
A felmérésből kiderült, hogy 14 gyermeknek nincs az online oktatáshoz szükséges eszköze, de számukra az iskola
biztosítani tudja a felszerelést.
Van néhány krónikus beteg diákjuk, akiknek a szülei
kérték, hogy ne kelljen iskolába járjanak, ők a családorvostól kell igazolást bemutassanak. Bár ahhoz, hogy az
osztályban folyó tevékenységről minőségi képet továbbítsanak, nincs megfelelő kamerájuk, az órák hanganyaga
hozzáférhető lesz azon diákok számára, akiknek a saját
vagy szüleik egészségi állapota miatt nem ajánlott a személyes jelenlét az iskolában.
rozat része, amelyre az Iskola Alapítvány szervezésében, a nemzeti összetartozás évének rendezvényeként, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával kerül sor.

Joannes Kájoni 390 a Teleki Tékában

Szeptember 1. és 24. között a Teleki Téka udvarán
megtekinthető a Hargita Megyei Kulturális Központ Kájoni Jánosról készült szabadtéri vándorkiállítása a
könyvtár nyitvatartási ideje alatt, keddtől péntekig 10
és 17.30 óra között. Joannes Kájoni ferences szerzetes
sokoldalú személyiség volt: zeneszerző és zenegyűjtő,
nyomdaalapító, orgonaépítő, és az ő nevéhez fűződik
a Kájoni-kódex, az erdélyi zenetörténet egyik legértékesebb dokumentuma. A kiállítás záróakkordjaként
szeptember 22-én, kedden 18 órától ünnepélyes eseményre kerül sor, ahol a tárlat szakszerű ismertetése
után Györfi Erzsébet szólaltat meg dallamokat Kájoni
énekgyűjteményeiből.
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Magyarország fenn tudja tartani gazdasági aktivitását

Ezt segíti egyebek közt a nemrégiben megjelent
vállalati fehér könyv, és az üzleti célú be- és kiutazások gördülékenyebbé tétele – hangsúlyozta
György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért
felelős
államtitkára
hétfőn
a
gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtásának előrehaladásáról tartott sajtótájékoztatón, Budapesten.

Elmondta, a cégek folyamatos, biztonságos működésének
fenntartása érdekében az ITM praktikus segítséget nyújt a vállalatoknak a járványhullámra való felkészülésben, az online
elérhető kiadványban esettanulmányokon keresztül védekezési, munkaszervezési javaslatokat fogalmaznak meg az őszitéli időszakra. Az ITM államtitkára felidézte, hogy a legújabb
szabályozás szerint üzleti vagy gazdasági tevékenység céljával Magyarországra érkezők korlátozás nélkül beutazhatnak,
nincs kötelező házikarantén, és ez igaz azokra a magyar állampolgárokra is, akik üzleti céllal utaznak külföldre, és viszszatérnek Magyarországra.
György László beszámolt arról, hogy tizenharmadik hete
folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon, az elmúlt héten mintegy 2500-zal mérséklődött,

a csúcsot jelentő július közepéhez viszonyítva pedig 42 ezerrel
csökkent az adat.
Kijelentette: továbbra is legfőbb cél, hogy Magyarországon
megvédjék a munkahelyeket a meglévők megerősítésével és
újak létrehozásával.
György László kitért arra is, hogy júliusban a foglalkoztatási szint meghaladta a márciusit, a januárit, és mindössze 60
ezerrel maradt el a tavaly júliusi értéktől.
Az államtitkár ismertette, hogy a magyar kormány a gazdaságvédelmi akcióterv keretében 920 ezer munkavállalót támogat valamilyen módon, 127 ezer embert segítenek a
munkakeresésben, a Diákhitel plusz konstrukciót pedig
19.600 hallgató vette igénybe.
A különböző támogatási programokkal több mint 508 ezer
álláshelyet védenek meg, a munkahelyteremtő programmal
pedig több mint 70 ezer munkahely létrehozását segítik, a közfoglalkoztatásban jelenleg 93 ezren vesznek részt – részletezte
az államtitkár. György László kijelentette: a vállalkozások jövőbe vetett hitét mutatja, hogy a válság után kialakított államilag támogatott hitelkonstrukciókra 1360 milliárd forint
hiteligénylés érkezett, és 842 milliárd forintra már leszerződtek. (MTI)

Elképzelhető az Északi Áramlat-2 földgázvezeték
építésének leállíttatása

Angela Merkel is elképzelhetőnek tartja, hogy leállíttatják az orosz földgázt Németországba szállító
Északi Áramlat-2 földgázvezeték építését, válaszul
Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus megmérgezésére – jelezte hétfőn a német kancellár szóvivője.

Steffen Seibert berlini tájékoztatóján a német politikában
széles körben támogatott javaslatról kérdésre elmondta, hogy
a kormányfő szerint helytelen lenne bármit is kizárni a Novicsok nevű, szovjet fejlesztésű harci idegméreggel elkövetett
támadásra válaszképpen tehető lépésekről szóló vitából.
Azonban egyelőre nem a nemzetközi közösség egységes reakciója a legfőbb kérdés. Most Moszkván a sor, az orosz vezetésnek választ kell adnia a Navalnij-ügy körüli súlyos
kérdésekre – tette hozzá a szóvivő.
Kiemelte, hogy a kancellár teljes mértékben egyetért a külügyminiszter, Heiko Maas hét végén tett vonatkozó kijelentéseivel.
A német diplomácia vezetője egy vasárnapi lapinterjúban a
többi között elmondta: sok jel utal arra, hogy az orosz állam
van a mérgezéses merénylet hátterében. Kifejtette, hogy az
egykori szovjet hadsereg által kifejlesztett Novicsokhoz nagyon kevesen férnek hozzá, és „ezt a mérget használták állami
szervek a volt hírszerző Szergej Szkripal elleni támadáshoz”.
Ha az orosz kormánynak nincs köze az orosz ellenzék vezető alakjaként számontartott politikus megmérgezéséhez,
akkor ezt a saját érdekében igazolnia kell tényekkel. Ha viszont tovább folytatja a „ködösítést”, akkor csak arra lehet
gondolni, hogy „van valami rejtegetnivalója” – mondta Heiko
Maas, hozzátéve: „az ultimátumok nem segítenek senkinek,
de ha az orosz fél a következő napokban nem mozdítja előre
az ügy feltárását, tárgyalnunk kell partnereinkkel a válaszról”.

Az orosz földgázt Németországba Ukrajna és Lengyelország megkerülésével, a Balti-tenger alatt szállító Északi Áramlat földgázvezeték és az újabb vezetékpár, az Északi Áramlat-2
építését kezdettől támogató és a politikai vitákból kivonni
igyekvő német szövetségi kormány tagja megjegyezte: „remélem, hogy az oroszok nem kényszerítenek az Északi Áramlat2-re vonatkozó álláspontunk megváltoztatására”.
Heiko Maas egy vasárnapi televíziós interjúban arról is
szólt, hogy nélkülözik a valóságalapot azok az orosz állítások,
amelyek szerint a német fél akadályozza az orosz hatóságok
munkáját. Mint mondta, minisztériuma már régóta tájékoztatta
Oroszország berlini nagykövetét, hogy a német hatóságok befogadnák és teljesítenék az ügy feltárását szolgáló orosz jogsegélykérelmeket. Megjegyezte, hogy Moszkva panasza a
„ködösítés” részét képezi.
Alekszej Navalnij az orosz államfő, Vlagyimir Putyin egyik
legismertebb bírálója. Augusztus 20-án ellenzékiekkel tárgyalt
Szibériában, és hazafelé, a Moszkvába tartó repülőn rosszul
lett. A kómában lévő politikust augusztus 22-én Berlinbe szállították gyógykezelésre.
A német hadsereg (Bundeswehr) vegyi fegyverek elemzésére szakosodott laboratóriumában kimutatták, hogy Novicsok
típusú mérget juttattak a szervezetébe. A német kormány a
Bundeswehr vizsgálati eredményeit értékelve szerdán közölte,
hogy az orosz ellenzék vezére mérgezéses támadás áldozata
lett a hazájában. Berlin a lehető leghatározottabban elítéli a
támadást, követeli az eset kivizsgálását az orosz hatóságoktól
és megkezdi az egyeztetést EU-s, illetve NATO-partnereivel
a válaszlépésekről – közölték.
A Kreml értelmezése szerint nem nyert megerősítést a mérgezés ténye, így nincs miért nyomozást indítani. (MTI)

Horvátországban és Szlovéniában is csökkent
a fertőzöttek száma

Horvátországban és Szlovéniában is csökkent a hétvégén az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma – derült ki a válságstábok hétfői
jelentéséből. Szlovéniában pénzbírsággal sújtják
azokat, akik nem viselnek maszkot zárt nyilvános
térben.

Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24
órában 117-tel nőtt, és elérte a 12.041-et az azonosított koronavírusos fertőzöttek száma. Vasárnap még 225 esetről számoltak be, ugyanakkor az elmúlt héten az új fertőzöttek napi
száma többször is meghaladta a háromszázat.
Vasárnap három új haláleset történt, így a járvány horvátországi halálos áldozatainak száma 201-re nőtt. A betegek
közül 307-en vannak kórházban, közülük 19-en lélegeztetőgépre kapcsolva. Az aktív betegek száma 2614, és 8819-en
vannak hatósági karanténban.
Horvátországban szigorú biztonsági intézkedések mellett
közel 460 ezer általános és középiskolás diák, valamint 65
ezer pedagógus számára kezdődött meg hétfőn a tanév.
Három modell szerint folyik az oktatás. Az A modell szerint
a járványügyi előírások betartása mellett mindenki jár iskolába, a B modell kombinált tantermi és digitális oktatást, a D
modell pedig kizárólag online oktatást ír elő.
Horvátországban az A modell szerint kezdődött a tanév,
ugyanakkor néhány tanintézmény két hét online oktatásra állt
át, mert több pedagógus és iskolai dolgozó fertőződött meg a
vírussal, vagy hatósági házi karanténban van.
Szájmaszk viselése csak abban az esetben kötelező, ha az
intézmények nem tudják biztosítani a kötelező 1,5-2 méteres

távolságtartás feltételeit az osztálytermekben. Az általános iskolák alsó tagozatain ugyanakkor sem a tanítóknak, sem a
gyerekeknek nem kell maszkot hordaniuk. Több tanintézmény
azonban úgy döntött: a tanítóknak viselniük kell a védőfelszerelést. A diákoknak mindvégig az osztálytermekben kell maradniuk, csak kísérettel mehetnek ki a mosdóba, a szünetekben
is a tanteremben kell tartózkodniuk, és étkezniük is ott kell.
A hétvégén több mint háromezren tüntettek Zágráb főterén
a kormány járványügyi intézkedései miatt. A demonstrálók
nem viseltek maszkot, és nem tartották be a távolságtartás szabályait. A Szabadság Fesztivál néven hirdetett demonstráció
szervezői szerint a válságstáb által hozott intézkedések nem
voltak összhangban a vírus okozta valós veszéllyel. Bár valóban vannak emberek, akik megfertőződnek a vírussal, és néhányuknál súlyosabb a betegség lefolyása, de ezek száma és
jellege nem indokolja azokat az intézkedéseket, amelyekkel a
válságstáb korlátozza az állampolgári szabadságot és emberi
jogokat – hangoztatták.
A szomszédos Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint vasárnap 25-tel 3190-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Szombaton még 43 új esetről
számoltak be. Nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 135 maradt. A diagnosztizált betegek közül 26-an vannak kórházban, és közülük négyet ápolnak
intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 525.
Péntektől a kormány döntése szerint kötelező a szájmaszkviselés minden nyilvános zárt térben, és a szabálysértőket 400tól 4000 euróig terjedő pénzbírsággal sújthatják az ellenőrök.
(MTI)

Ország – világ
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Szociális juttatás nyugdíjasoknak

949.296 nyugdíjas kapott szociális juttatást augusztusban – írja az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP)
vasárnapi közleményében. Az augusztusi kedvezményezettek közül 798.871 személy az állami rendszer
nyugdíjasa, 150.425-en pedig volt mezőgazdasági
nyugdíjasok. Az állami rendszerből származó nyugdíjasok esetében a költségvetésből fedezett juttatás
átlagos értéke 262 lej volt. A legtöbb kedvezményezett Bukarestben – 35.279, illetve Suceava – 32.216,
Iaşi – 28.285 és Dolj 27.276 megyében volt. Ami a
mezőgazdasági nyugdíjasokat illet, az állami költségvetésből fizetett szociális juttatás átlagos értéke 141
lej volt, a legtöbb kedvezményezettet Iaşi megyében
regisztrálták – 10.168 főt, majd Dolj (9880) és Botoşani (9431) megye következik. (Agerpres)

Koltón felavatták a Teleki-kastélyt

Koltón vasárnap felavatták az európai uniós forrásokból felújított Teleki-kastélyt, melyben 1847 szeptemberében és októberében Petőfi Sándor és Szendrey
Júlia a mézesheteit töltötte. Az 1760-ban épült kastély felújítására a helyi önkormányzat nyert 2017-ben
másfél millió eurós támogatást. A kastélypark fősétányának a megújítását a Bethlen Gábor Alap támogatta. A ceremónia keretében kopjafát állítottak a
kastélyparkban azoknak a helybélieknek, akik a kommunista diktatúra idején – míg a kastélyban a mezőgazdasági termelőszövetkezet rendezkedett be –
gondoskodtak arról, hogy az épületben Petőfi-emlékszoba legyen, és ezzel éltették a koltói Petőfi-kultuszt. (MTI)

Csökkent az áramfogyasztás
júniusban

Az Európai Unió (EU) országainak nagy részében
csökkent az áramfogyasztás júniusban, miután március közepétől izolációs intézkedéseket vezettek be
a koronavírus-járvány terjedésének fékezése érdekében – derül ki az EU statisztikai hivatala, az Eurostat által hétfőn közzétett adatokból. A COVID–19
indokolta korlátozások a gyárak, iskolák, éttermek,
szállodák bezárásához vezettek, az emberek otthon
ültek, és a visszaeső kereslet miatt számos vállalat
jelentősen csökkentette termelését. Bár május végén
és június folyamán sok országban enyhítettek a korlátozásokon, és beindult a turizmus, az EU villamosenergia-fogyasztása júniusban 7,6 százalékkal
alacsonyabb volt, mint más júniusi hónapban 2016
és 2019 között. A 2016-ban jegyzett legalacsonyabb
júniusi áramfelhasználáshoz mérten Görögország,
Spanyolország, Horvátország, Ciprus, Lengyelország
és Szlovénia több mint 10 százalékos csökkenést jelentett. Mivel ezeknek az országoknak a többségében az idegenforgalom a legjelentősebb ágazatok
közé tartozik, vélhetően a turisták számának csökkenése vezetett az áramfogyasztás visszaeséséhez.
Hét tagországban (Dánia, Németország, Olaszország, Luxemburg, Ausztria, Portugália és Finnország) 5 és 10 százalék közötti, nyolc uniós államban
(Belgium, Bulgária, Csehország, Franciaország, Magyarország, Hollandia, Románia és Szlovákia) 1 és
5 százalék közötti fogyasztáscsökkenést jegyeztek.
Lettországban és Litvániában nem változott az áramfogyasztás, a többi tagállamban (Észtország, Írország, Málta és Svédország) pedig nőtt a júniusi
hónapban mért legalacsonyabb szinthez viszonyítva.
(Agerpres)

Maszkos sztorik

(Folytatás az 1. oldalról)
főleg abban az esetben kellene maszkot viselniük, ha
környezetükben nem biztosítható az egyméteres távolság az emberek között, és nagy a fertőzésveszély. A 6 és
11 év közöttiek maszkviselése aszerint ajánlott, hogy
mekkora a fertőzésveszély a környezetükben, a gyerek
képes-e hatékonyan viselni a maszkot, tudja-e ezt felnőtt
ellenőrizni, és hogy áll-e rendelkezésre elegendő maszk.
A szakosított ENSZ-szervezetek szerint az öt éven aluli
gyerekeknek nem kell maszkot viselniük.
Nos, miközben a világ több pontján tiltakoznak a
maszkviselés ellen, kiderült, hogy a világ legdrágább
védőmaszkján dolgozik egy izraeli ékszergyártó cég,
amely egy kínai üzletember megrendelésére készíti az
1,5 millió dollárt érő látványos „kiegészítőt”. A jeruzsálemi cég tulajdonosa szerint az Egyesült Államokban
élő kínai üzletembernek két feltétele volt: legyen kész az
év végére, illetve ez legyen a világ legdrágább maszkja.
A másfél millió dollárt érő maszk 270 grammos lesz,
vagyis csaknem százszor nehezebb egy hagyományosnál.
Milyen is az élet! Miközben a koronavírus-járvány
miatt világszerte milliók maradtak munka nélkül, a
megrendelő ágál a gazdagságával. Netán azt képzeli,
hogy a vírus megijed a méregdrága maszktól?
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Melyik forgatókönyv érvényesül
az iskolakezdésre, és kik
a választások esélyes befutói?

Történelmi választásokra készülnek az ország önkormányzatai, ez
alkalommal ugyanis nemcsak az a
kérdés, hogy ki nyer a pártok csatájában, hanem az is, hogy urnákhoz
lehet-e hívni biztonságos körülmények között szavazók millióit a javában tomboló járvány közepette.
A pandémia nem kíméli az oktatást sem: jókora kérdőjelet illeszt
szeptember 15-e mellé, és figyelmeztet bennünket arra, hogy az iskolacsengő
bármikor
újra
elnémulhat.
Önkormányzati választások és iskolakezdés: az előttünk álló hetek
talán két legfontosabb témája, amelyek mindannyiunkat foglalkoztat-

nak, és amelyeknek az Erdélyi Magyar Televízió kiemelt figyelmet
szentel közéleti műsoraiban.
Hétfőnként a Fókuszban Marosvásárhely, minden kedden az Ügyfélóra, szerdán és csütörtökön a már
jól ismert Sajtóprés, valamint a Sajtóprés extra hozza, boncolja az aktuális vitatémákat a választásoktól
az iskolakezdésig.
A műsorok élőben az Erdély TV
képernyőjén és Facebook-oldalán
este 8 órától láthatók, ahol szakértő
meghívottak Farkas István és
Hamar Mátyás-Ruben műsorvezetők kérdéseire válaszolva segítenek
eligazodni, elemezni a mindennapok új információit.

Állásfoglalás

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem – a Magyar Művészeti Kar és
a Román Művészeti Kar – oktatói aggodalommal követik a Budapesti
Színház- és Filmművészeti Egyetem körül kialakult válságos helyzetet.
Tény, hogy súlyos veszteség érte a magyar színházművészeti oktatást azáltal, hogy több jeles művésztanár, a színházművészeti műhelyek meghatározó személyiségei úgy érezték, hogy jelen körülmények között nem
tudják tovább folytatni – nem egy esetben évtizedes tapasztalaton nyugvó
– kiemelkedően eredményes oktatói munkásságukat. Többen közülük
vendégtanárként, meghívottként a mi egyetemünkön is tanítottak, s néhányuknak közülük munkásságuk elismeréseként egyetemünk Doctor Honoris Causa oklevelet adományozott.
Mi a magyar nyelvű oktatás, az egyetemi autonómia és az oktatói szabadság elkötelezett hívei vagyunk. Szerintünk ezeket a fogalmakat semmiképpen sem szabad elszakítani egymástól. Kitartó munkával elértük,
hogy az egyetemi autonómia intézményeként önálló művészeti karokként
működjünk a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Ezen a téren is hathatós szakmai támogatást kaptunk a Budapesti Színház- és Filmművészeti
Egyetemtől, többek között a doktori képzés és a doktori iskola megszervezése terén.
Mindezért értelmezhetetlennek tűnik számunkra, hogy a kinevezett kuratórium első lépései az egyetemi autonómia és az oktatói szabadság korlátozását helyezték kilátásba. Meggyőződésünk, hogy a Színház- és
Filmművészeti Egyetem alapítványi intézménnyé történő átszervezése
semmiképpen sem járhat együtt ezeknek az alapelveknek a sérülésével.
Ebben a szellemben támogatásunkról szeretnénk biztosítani az egyetem
oktatóit és az egyetemük autonómiájáért küzdő hallgatókat.
Dr.SorinCRIŞAN
Dr.BALÁSIAndrás
rektor
rektorhelyettes
Dr.OanaLEAHU
dékán

Vírushelyzet

Közzétették
a településenkénti fertőzési ráta térképét

Romániában az egészségügyi
minisztérium közzétette hétfőn az utóbbi két hétben településenként
regisztrált
koronavírus-fertőzési rátát,
ugyanis az iskolák ennek
függvényében dönthetik el,
hogy a szeptember 14-én induló tanévben hagyományos,
online vagy vegyes rendszerben kezdik-e el az oktatást.

Az ország több mint 3100 településének túlnyomó többségében a
zölddel jelölt forgatókönyvet lehet
alkalmazni, vagyis megnyitnak az
iskolák, az utóbbi két hétben
ugyanis a helyi lakosság kevesebb
mint 1 ezrelékét diagnosztizálták
koronavírussal.
Az országban 43 olyan település
van, ahol az utóbbi két hétben a lakosság több mint 3 ezrelékénél
mutatták ki a fertőzést: ezeken a
vörössel jelölt forgatókönyvet kell
alkalmazni, ami azt jelenti, hogy az
oktatás minden osztály számára az
interneten indul.
Az ország 410 településén 1 és
3 ezrelék között mérték az utóbbi

Dr.KÓSAnna
dékán

szerint hétfőn 122 Covid-19 fertőzöttet
kezeltek a megye kórházaiban. Eddig
671 gyógyultat engedtek haza a kórházakból, 420 tünetmentes fertőzött tíz
nap múlva, további 108 kérésre térhetett haza. A hétfői adatok szerint 40
személy koronavírus-fertőzés gyanújával van beutalva. A megye kórházaiban tegnapig 110 fertőzött hunyt el –
olvasható a Maros megyei prefektúra
közleményében. (nszi)
Ezer alatti fertőzésszám
A legutóbbi tájékoztatás óta 883 új
koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában – közölte hétfőn a
Stratégiai Kommunikációs Csoport
(GCS).
A GCS szerint olyan személyekről
van szó, akiknek korábban nem volt
pozitív teszteredményük. Az új esetekkel 95.897 -re nőtt a fertőzöttek száma.
40.454 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak, 12.339-en pedig tünetmentesek
voltak, így ők tíz nap után elhagyhatták a kórházat. Ez idáig 1.945.738 koronavírusteszt eredményét dolgozták
fel Romániában. Ezek közül 7247-et
az elmúlt 24 órában végeztek el, 4613at az esetmeghatározás és az orvosi
protokoll alapján, 2634-et pedig kérésre.
Az elmúlt 24 órában 33, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról
érkezett jelentés, ezzel 3926-ra emel-

Marosvásárhely, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti, Székelyudvarhely
és
Gyergyószentmiklós a zöld, míg
Nagyvárad, Csíkszereda és Kézdivásárhely a sárga zónához tartozik.
A járványügyi hatóságok hétfői
jelentésükben újabb 33 koronavírusos beteg haláláról számoltak be,
így a járvány romániai áldozatainak száma 3926-ra emelkedett. Az
ismert aktív fertőzöttek száma több
mint 51 ezerre tehető, közülük
7300-an vannak kórházban, 465
súlyos beteget intenzív terápián
ápolnak.
Romániában megközelítette a
96 ezret a járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttek száma. Az átlagostól 25 százalékkal elmaradó
hétfői fertőzésszám a hétvégén kiértékelt tesztek alacsony számával
magyarázható. Heti összevetésben
egyenletes maradt a járvány terjedése Romániában: az elmúlt héten
mindössze egy százalékkal kevesebb (8228) új fertőzést regisztráltak, mint az azt megelőzőn. (MTI)

Fotó: Nagy Tibor

Közel száz fertőzött Marosvásárhelyen

Szeptember 7-éig, hétfőig Maros
megyében összesen 1507 koronavírusfertőzöttet azonosítottak. Vasárnaptól
hétfőig tíz új esettel nőtt a fertőzöttek
száma, az érintetteknek korábban nem
volt pozitív koronavírustesztjük. Az elmúlt két hétben megyénkben 198 új
fertőzöttet vettek nyilvántartásba, az
esetek közel 50%-a – 93 személy –
marosvásárhelyi. A lista második helyén 11 fertőzöttel Mezőmadaras, a
harmadik helyen tíz fertőzöttel Segesvár található. Szászrégenben hét,
Bonyhán és Maroskeresztúron egyenként öt, Nyárádtőn, Mezőbándon, Koronkán és Marosszentkirályon négy,
Dicsőszentmártonban, Marosludason,
Mezőcsáváson, Dédán, Dózsa Györgyben, Petelén, Marosszentgyörgyön,
Marosszentannán, Küküllőszéplakon
három, Radnóton, Apoldon, Makfalván és Tekeújfaluban két esetet igazoltak, Fehéregyházán, Magyarón, Balán,
Marosbogáton, Dánoson, Nyárádgálfalván, Gernyeszegen, Görgényszentimrén, Marosugrán, Backamadarason,
Mezőszengyelen, Mezősályin és Mezőtóháton egy koronavírus-fertőzöttet
azonosítottak. A megye többi településén egyetlen eset sem fordult elő.
Az új betegek mellett megyeszinten
nyolc személynél már korábban kimutatták a fertőzést, és a megismételt
teszt is pozitív lett. A Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság adatai

két hét lakosságarányos fertőzési
rátáját. Ezeken a településeken a
hatóságok a sárgával jelölt forgatókönyv alkalmazását javasolják,
ami azt feltételezi, hogy az alsó tagozat és a végzős (8. és 12.) osztályok diákjai vehetnek részt
személyesen az órákon, a többi
diák számára pedig – heti, kétheti
váltásokban – váltakozva szerveznek hagyományos és online oktatást.
Az iskolák a rendelkezésükre
álló hely függvényében elvileg
szabadon dönthetnek arról, hogy a
zöld, sárga vagy vörös forgatókönyvet alkalmazzák.
A fertőzési ráta alapján egyetlen
megyeszékhely sincs a 43 vörössel
jelölt település között, ahol zárva
maradnak az iskolák, de a kétmilliós Bukarestben és számos nagyvárosban 1 és 3 ezrelék között van
a kéthetes fertőzési ráta, az iskolák
tehát nem fogadhatják valamennyi
diákjukat az órákon, egy részüknek
online oktatást kell szervezniük.
A jelentős számú magyar lakossággal rendelkező városok közül

kedett a koronavírussal összefüggésbe
hozható halálesetek száma. Az elhunytak közül egy személy a 30 és 39 év
közötti korosztályhoz tartozott, két
személy 50 és 59 év közötti, hat 60 és
69 év közötti, hét 70 és 79 év közötti
volt, tizenhét beteg életkora pedig
meghaladta a 80 évet.
A 33 elhalálozott személy közül valamennyinek volt nyilvántartott társbetegsége.
Hétfőn 7325 személyt kezeltek kórházban COVID-19-cel, 465 személy
szorult intenzív terápiás kezelésre – jelentette a GCS.
Románia területén 10.100 igazoltan
koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 6115 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 33.865 személy
van házi, 45 pedig intézményes karanténban. Országszerte 239 újratesztelt
fertőzött személynek ismét pozitív lett
a koronavírustesztje.
Bukarestben (187), valamint Buzău
(72), Bákó (65), Prahova (55), Iaşi (55)
és Dâmboviţa (47) megyében igazolták a legtöbb új koronavírusos esetet,
a legkevesebb új megbetegedést Szilágy (1), Hunyad (2), Olt (3), Tulcea
(3), Mehedinţi (4) és Ilfov (6) megyében jegyezték. Beszterce-Naszód, Botoşani, Krassó-Szörény és Szatmár
megyére vonatkozóan nem érkezett jelentés. (Agerpres)

Megsértették a szakadárok
a tűzszünetet

Egymás után kétszer sértették meg vasárnap a Donyec-medencében a Moszkva által támogatott szakadárok a július vége óta életben lévő tűzszünetet,
aminek következtében egy ukrán katona életét vesztette, egy másik pedig megsebesült – hozta nyilvánosságra hétfői jelentésében a kijevi hadműveleti
parancsnokság.

A július 27-re virradóan életbe léptetett fegyvernyugvás óta
történtek ugyan elvétve provokációk a frontvonal mentén, de
azóta eddig egyetlen katona sem sebesült vagy halt meg.
A katonai jelentés alapján előbb a Donyecktől nyugatra fekvő
Krasznohorivka közelében gránátvetővel lőtték a szakadárok
az ukrán katonák állását, ebben a támadásban sebesült meg egy
katona. Ezt követően a frontvonal egy másik szakaszán, a Luhanszk megyei Pricsepilivka település közelében kézi lőfegyverrel leadott célzott lövéstől életét vesztette egy ukrán katona.
A kijevi parancsnokság jelentéséből kiderült, hogy egyelőre
mindkét esetet provokációnak minősítették, a tüzet nem viszonozták. Ugyanakkor hozzátették, hogy „készek azonnal reagálni”, amennyiben bármilyen változás következik be a
helyzetben. Kijev jelezte a tűzszünetsértés tényét az EBESZ ukrajnai megfigyelő küldöttségének. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter pedig hétfőn a Facebookon arról tájékoztatott,
hogy sürgős megbeszélést kezdeményezett az orosz diplomácia
vezetőjével, Szergej Lavrovval a kialakult helyzet megvitatására.
Az Ukrajinszka Pravda hírportál korábban beszámolt arról,
hogy Denisz Pusilin donyecki szakadár vezető a napokban parancsot adott a fegyvereseknek, hogy hétfőn nyissanak tüzet
egy Horlivka melletti ukrán erődítményre, amelyet szerintük az
ukrán hadsereg jogellenesen, a fegyvernyugvás kezdete után
emelt. Az EBESZ megfigyelői missziója a levegőből megvizsgálta az említett területet, és azt állapította meg, hogy semmilyen új építmény nem jelent meg ott a tűzszünet életbe lépése
óta. Kijev szerint a szakadárok ürügyet keresnek arra, hogy felrúgják a háromoldalú – Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló – minszki összekötő csoport által tető alá hozott
tűzszünetet. (MTI)
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Bolyais ballagás

Maszkban búcsúztak

A koronavírus-járvány miatt
idén elmaradtak a ballagások,
legalábbis a megszokott időben, helyen és körülmények
között. Azonban egypár iskola
később megszervezte ezt a
meghatározó eseményt, természetesen betartva a járványügyi előírásokat. A Bolyai
Farkas Elméleti Líceum diákjainak szeptember 5-én volt a
búcsúztatása,
rendhagyó
módon a marosvásárhelyi vár
udvarán.

Nagy-Bodó Szilárd

A rendezvényen kötelező volt a
maszkviselés, és minden diákot legfeljebb két hozzátartozó kísérhetett
el az ünnepségre. Azok, akik nem
tudtak elmenni a ballagásra, élőben
követhették az eseményt az iskola
honlapján, valamint a Filmtekercs
Klub Facebook-oldalán. A felvétel
utólag is megtekinthető a Facebookon.
Hajdú Zoltán aligazgató és egyben
ballagó diák szülője: Hosszas
szervezés, öröm és büszkeség
– Amikor megtudtuk, hogy a hagyományos időpontban nem tudjuk
megszervezni a ballagást, megfogadtuk a végzős évfolyamnak, hogy
megpróbálunk mindent úgy tenni,
ahogy a hagyomány megkívánja.

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

Teljes mértékben ez sajnos nem sikerült, hiszen továbbra is járványveszély van. Tervben volt, hogy
minden programot megszervezünk,
ami a 12. osztály végéhez tartozik,
gondolok itt például a tanár–diák
meccsre. Sajnos, a végzős évfolyam
már márciustól nincs együtt, nehéz
lett volna újra összeszedni az osztályt, megtanulni a táncokat, ezért
inkább lemondtak róla.
A ballagás időpontját egy felmérés útján határoztuk meg, a szülők
és a diákok segítségével. Két időpontot javasoltunk: az egyik augusztus 29-e volt, a másik
szeptember 5-e. A legtöbben az
utóbbi dátumra voksoltak. Nem a
hagyományos volt, de talán ez az
évfolyam pont ettől válik még különlegesebbé, hogy nekik egy más
ballagásuk volt. Meggyőződésem,
hogy az iskola történetében úgy
fogják őket emlegetni, mint az az
évfolyam, amely a várban ballagott,
maszkban, és az az évfolyam,
amely már leérettségizett ballagáskor.
Az ünnepségen 156 diák vett
részt, 44-en nem tudtak eljönni.
Azok közül, akik nem voltak jelen,
körülbelül 30-an külföldön folytatják a tanulmányaikat, és NyugatEurópában már augusztus 20-án
elkezdődött az egyetemi tanítás.
Nagyon örvendünk annak, hogy
156 diák és 300 szülő itt volt, és reméljük, hogy a többi 44 diák az interneten, az iskolánk honlapján,
illetve a Facebook-oldalon követni
tudta a ballagást. Őket is nagyon
nagy szeretettel bármikor visszavárjuk az iskolába.
Hozzá kell tenni, hogy nem véletlenül szerveztük a várban a ballagást. Az egyik ok, hogy jelenleg
az iskola felújítás alatt áll, és az
udvar leszűkült az előző évekhez
viszonyítva. Ha nem lenne járvány,
akkor meg tudtuk volna tartani az
iskolaudvaron, de a távolság betartása miatt szükségünk volt egy nagyobb térre és az engedélyekre. A
várban nagyobb, illetve nyitottabb

a tér, valamint volt már precedens
rá, hiszen az orvosi egyetem magyar tagozatának is itt volt a ballagása, így tudtuk , hogy meg fogjuk
kapni a szükséges engedélyeket. El
kell mondanom, hogy hét helyre
kellett letegyünk kérvényt, hogy
megtarthassuk a ballagást.
Az idei ballagás számomra nem
csak az előbb felsorolt dolgokért
volt különleges. Idén ballagott a nagyobbik fiam is. Csodálatos érzés
fogja el az embert, amikor látja,
hogy a gyermeke 12 bolyais év után
ott ül a ballagó diákok között. Viszszagondolok arra, hogy 12 éven át
reggel, amikor felkeltem, és elindultam az iskolába, a nagy fiam
mindig ott volt mellettem, 10 éve
már a kisfiam is, így vele fogom
folytatni a közös utazásokat az iskolába. Több érzés is keveredik
most bennem, az öröm, a büszkeség, de nekem is, mint ahogy az
összes szülőnek, megvan az elégtételem, hogy a bolyais ballagó diákok
között
láthattam
a
gyermekemet.
Dr. Puskás Attila, 12.-es osztályfőnök:
Végleges búcsú
– A nem megszokott idő és nem
megszokott forma ellenére is én hálatelt szívvel búcsúzom tőlük, és
úgy érzem, ők is így köszönnek el
egymástól. Az öröm érzése van
bennünk, mindannak ellenére, hogy
rendhagyó ballagásnak lehettünk
tanúi. Úgy gondolom, érzelmileg
volt fontos mindannyiunknak, hogy
ezt az időszakot lezárjuk.

Beszélgettem a diákokkal, és azt
mondhatom, hálásak azért, hogy az
iskola megszervezte számukra ezt
az eseményt. Izgalommal várták, és
én azt látom, hogy méltóságteljesen
és szépen szervezte meg az iskolánk
az ünnepséget, és úgy érzem, hogy
ez számukra méltó lezárása volt
ennek a négy esztendőnek.
Mivel külföldön már elkezdődött
az egyetemi oktatás, ezért nem volt
teljes a létszám az én osztályomban
sem, a 30 diákból 26-an voltak
jelen. Azok, akik sajnálatos módon
nem lehettek itt, elsősorban tanulmányi okok miatt hiányoztak, de
hála a technikának, ezt a hiányt is
pótolni lehetett, hiszen ha már online módon zajlott az oktatás március közepétől, elfogadható az is,
hogy ebben a formában jelen voltak, és bekapcsolódhattak a ballagási ünnepségbe.
A szombati ünnepségnek még
volt egy különleges része, hiszen
korábban a ballagás után jött a bankett és az érettségi. Sokszor volt
még lehetőségünk találkozni a diákokkal, és nekik velünk. A szombati
ballagás azonban végleges búcsúzást jelentett a társaktól, az osztályfőnöktől és az iskolától. Ezt éreztük
át abban a pillanatban, amikor a
műsorvezető bejelentette, hogy „elvégeztetett”. A ballagási ceremóniából az utolsó osztályfőnöki óra is
kimaradt, arra májusban az online
térben került sor.

Jakab Etele ballagó diák: A ballagás
mindenkinek jár
– A ballagás egy olyan esemény,
ami minden ember életében nagyon
fontos, hiszen ez egy határ a szülői
házból való kiszakadás és a magunkra utaltság között. Fontos volt
megtartani valamilyen formában.
Meglátásom szerint minden diáknak jelentős. Szerintem nagyon
szép ünnepség volt.
Azonban a maszk elég zavaró
volt. Nagyon meleg is volt, és a
maszkban egy idő után elkezd izzadni az ember arca. De ez nem
vont le sokat a ballagás ünnepélyességéből, azt sajnálom, hogy a fényképeken nem látszik az arcunk.
Ennél is jobban sajnálom azt,
hogy nem a megszokott helyszínen
volt a ballagás. Első osztályos koromtól a Bolyaiba jártam, és már
gyermekkorom óta vártam, hogy az
iskola udvaráról ballagjak el, de
megértettem, hogy a jelenlegi helyzetben ez nem lehetséges. Ugyanakkor nagyon köszönöm az
igazgatóságnak, hogy megtettek
mindent, hogy ilyen szép helyszínen történjen meg.
Összességében azt tudom mondani, hogy a 12 bolyais év megtanított arra, milyen az, amikor napról
napra talpon kell lenni, készülni
kell, és kihívásokkal szembenézni.
Fontos ismereteket sajátítottam el
ebben az intézményben, sok emberrel megismerkedtem, akikkel közeli
barátságot ápolhatok. Ezek az évek
nagyban segítették és befolyásolták
az eddigi és az ezután következő
történéseket az életemben.

Elhunyt Halászné Zelnik Katalin, az erdélyi kertészképzés nagyasszonya

„A lélekben van valami veleszületett heliotropizmus, a sugarak felé
veti leveleit. Nagyobb dolgokban
részesedni, gazdag lenni, tevékenységünk díszében állni: ez a Lélek
Ösztöne… Az iskola állandó vidám
küzdelem a magasságért; olvasmány, zene, színdarab; egyszeri
heves ölelkezés vele. De szerpentinen vagy hágcsón mindenik üdvösségügy is; az ember küzdelme, hogy
lehetőségeihez méltó legyen.”
(Németh László)

Tudom, inkább csak a Gyimesekben és a moldovai Csángóvidéken
végzett gyógynövény- és néprajzi
kutatásairól hallottak róla Erdélyben. A nyárádszeredaiakon, a nyárádszeredai
kertészmérnök
tanítványain és a tanárokon kívül
kevesen tudnak elévülhetetlen érdemeiről az erdélyi kertészmérnökképzés
beindításában,
megszervezésében és éltetésében.
Erkölcsi kötelességünk hát, hogy
megemlékezzünk róla, megismertessük – ha csak vázlatoson is – a
Népújság olvasóival.
Budapesten született, lánykori
neve Szentes.
Tanulmányait 1962-ben kezdte a
gyöngyösi Szőlész–Borász Felsőfokú Technikumban. Elvégzése
után három évig a sziráki állami
gazdaságban kertészeti ágazatvezetőként dolgozott. 1966–1971 között

1942. december 5. – 2020. július 25.

Budapesten a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen (KÉE) folytatta
tanulmányait,
ahol
kertészmérnöki diplomát, s végül,
1982-ben a Gödöllői Tanárképző
Főiskolán mérnöktanári oklevelet is
szerzett.
Felsőfokú oktatói munkáját a
KÉE Gyógynövény Tanszékén
kezdte 1974-ben, eleinte tanársegédként, majd egyetemi adjunktusként folytatta. Részt vett a tanszék
oktatási és kutatási tevékenységében. 1992-ben a Gyógynövénytermesztési
Tanszék
megbízott
tanszékvezetője. Közben néprajzi
és gyógynövénykutatásokat végzett
a Gyimesekben, a moldovai csángók között és a Székelyföldön.
Ezekről a Moldovai csángó növénynevek, Gelencei orvosló könyvecske: kézirat a XVIII. századból,
Sebkezelés a moldvai és gyimesi
magyaroknál napjainkban és Gelencén a XVIII. században c. munkáiban számolt be. Évtizedes
tapasztalatokat szerzett a kutatási
területe állapotáról és általában az
erdélyi magyarságról.
Amikor a kilencvenes évek elején hallott a Nyárádszeredában indítandó
kertészmérnökképzés
szándékáról, egyből buzgó híve lett
az erdélyi iskolaindítás gondolatának. Küldetésnek tekintette az iskola megteremtésének ügyét,
amelyért igaz hittel harcolt. Nem

véletlenül bízta őt meg a KÉE Kertészettudományi Karának akkori
dékánja a Nyárádszeredai Határon
Túli Konzultációs Központ létrehozásának – egyáltalán nem könnyű –
feladatával. A dékán elvben hozzájárult ugyan a kihelyezett tagozat
létrehozásához, de úgy, hogy „egy
fillért sem tud erre a célra fordítani,
hiszen a leépítések korát élte a kar,
aktív tanárokat kellett előnyugdíjaztatni”. Ilyen körülmények között
vállalta Halászné Zelnik Katalin a
nyárádszeredai központú erdélyi
kertészeti távoktatás szervezését, a
program kidolgozását, az oktatás
irányítását, a működtetéshez szükséges anyagi háttér elővarázslását.
Egy évnél is kevesebb idő állt ren-

delkezésre a képzés elindításáig. Az
egyetem tanáraival létrehozták az
Erdélyi Kertkultúráért Alapítványt,
amelynek egyedüli célja a felső
szintű kertészeti képzés szellemi és
anyagi támogatása Erdélyben.
Ezenkívül több más alapítványnál is
sikeresen kopogtatott, támogatást
szerzett, míg végül 1996-tól az
egyetem megkapta a levelező hallgatói normatívát a határon túli hallgatók után is, emellett a
konzultációs központ külön támogatást kapott a magyar Oktatási Minisztériumtól.
Ugyancsak
alapítványok támogatásával és pályázatok útján sikerült megjelentetni a legfontosabb jegyzeteket,
beszerezni a legújabb ismereteket
tartalmazó könyveket, szemléltetőanyagokat, a szükséges tanfelszerelést. Már az oktatás első éveiben
létrejött egy többezres példányszámú szakkönyvtár és szakfolyóirat-gyűjtemény. A könyvtár
állománya az utóbbi években meghaladta a tízezer kötetet. Úgy lehet,
ma Erdély egyik leggazdagabb magyar kertészeti szakkönyvtára.
Halászné Zelnik Katalin közbenjárására vált lehetővé hallgatóinknak, hogy a magyarországi
gyakorlatokat a legkorszerűbb kertészetekben, termékfeldolgozó üzemekben végezhessék. Vérbeli
pedagógusra vall, hogy a diákok
szakmai fejlődésén túlmenően nem
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feledkezett meg szellemi, lelki épülésükről sem. Ez utóbbit szolgálta
Magyarország történelmi nevezetességeinek, legérdekesebb kultúrtájainak,
néphagyományainak,
-szokásainak megismertetése, valamint az igényes szórakozási lehetőségek. A végzős évfolyamokat
diplomájuk átvétele után meglepetésszámba menő, kétnapos kirándulással jutalmazta. Nem hiába zárta
a szívébe valamennyi hallgatónk.
Megköszönhetetlen mindaz, amit
tett a kialakuló erdélyi kertésznemzedékért. Sokat köszönhet neki az
erdélyi magyarság. Többek között
azt is, hogy a Nyárádszeredában
diplomát szerzett 461 magyar kertészmérnök mintegy 90 százaléka
itthon, Erdélyben maradt, itt teremtett családjának megélhetést.
„Embernek lenni!
Csak-embernek, semmi egyébnek,
De annak egésznek, épnek,
Föld-szülte földnek
És Isten-lehelte szépnek!”
Sík Sándor fenti sorai szellemének igyekezett megfelelni élete
során.
Mindannyian, akik ismertük, szerettük, e sorokkal fájdalommal búcsúzunk az erdélyi kertészképzés
nagyasszonyától, Halászné Zelnik
Katalintól.
A Nyárádszeredában tanult volt
kertészmérnök-hallgatók nevében is
Dr.JakabSámuel
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Szászrégen változásra vár

Kétségtelenül nagy erőfeszítésébe kerül a koronavírus fertőzés után vállalni a
megmérettetést a polgármesteri székért Márk Endre jelenlegi alpolgármesternek, aki
múlt héten lapunknak elmondta, bár megviselte a betegség, egy pillanatig sem
gondolt arra, hogy visszalép,
hiszen így, hogy a jelenlegi
polgármester nem indulhat a
választáson,
jelentősen
megnő az esélye.

Márk Endre

Fotó: Nagy Tibor (archív)

– A kampányt már elindítottuk,
amikor megbetegedtem, így a gyógyulásban reménykedve vártam,
hogy újra visszatérjek a hivatalba,
és folytassam az elkezdett munkát.

Elkészült egy kérdőíves felmérés
arról, hogy mit szeretnének a szászrégeniek az elkövetkezendő négy
évben. Pártszimpátiától, anyanyelvtől függetlenül a megkérdezettek 70
százaléka változást akar, elvárják,
hogy átláthatóbban kezeljük a közpénzt. Ez jelzés arra, hogy le kell
zárjuk azt a korszakot, amikor a
helyi közigazgatási politikát leginkább a magáncélok és az üzleti érdekek határozták meg. Jogos a
régeniek elégedetlensége. Az az
időszak, amikor Nagy András vezette a várost, igazolta, hogy lehet
emberközpontú és emberközeli
közigazgatást működtetni. Ehhez
kell visszatérjünk, folytatni kell
azokat a projekteket, amelyeket –
akár azt is mondhatnánk, hogy
rosszindulattal – a jelenlegi polgármester csak azért nem vitt tovább,
mert korábban Nagy András kezdeményezte polgármesterként. Ilyen
például a Kerekerdő szabadidőközpont. Folytatni kell az EU-s projekteket. Ezek közül a legnagyobb a
mobilitási terv, amelyre a regionális
operatív program (POR) 3.2-es pályázati kiírása alapján kértünk és
kaptunk finanszírozást az uniótól. A
megítélt összeg közel 32 millió lej.
A szerződés szerint teljesen felújítjuk az Axente Sever, Herbus, Akácos és Mező utcákat, 10 elektromos
autóbuszt vásárolunk, felújítunk két
autóbusz-megállót (végállomást).
Uniós pénzből javítjuk a Petru
Maior iskolát, ami 5,9 millió lejbe

Oktatási helyzetkép járvány idején

Iskolakezdés előtti káosz

A koronavírus-járvány megelőzésére hozott óvintézkedések alaposan felkavarták a
rendet a közoktatási intézményekben. Az oktatási minisztérium összeállított ugyan
egy útmutatót, hogy milyen
egészségügyi szabályok betartásával ajánlatos megkezdeni az új tanévet, de néhány
előírás kivitelezése lehetetlen. Ráadásul – szintén a járvány
miatt
–
az
iskolaépületek felújítása is
késik, több épületben alig tíz
nappal a kezdés előtt még
építőtelep van. A kialakult
helyzetről néhány szászrégeni iskolában érdeklődtünk.

Az Alexandru Ceuşianu iskolában (volt 2-es általános iskola) 1005
diák tanul, amiből 216 magyar, a
Petru Maior líceumban (volt 5-ös
iskola) az 1032 diákból 11 magyar,
a Florea Bogdan iskolában (volt 6os) 539 diákból 55 magyar, a Petru
Maior iskolában a 1359 diákból 278
magyar, míg a Lucian Blaga 940 diákjából 170 magyar, ennyien kezdik
az idei tanévet.
Dénes József, az Alexandru Ceuşianu iskola aligazgatója elmondta,
az útmutató megjelenését követően
az iskolakezdést megelőző felmérés
idején kiderült, hogy az óvintézkedéseket nem igazán lehet betartani.
Azokban az iskolákban – az Alexandru Ceuşianuban is –, ahol nem
lehet megoldani, hogy a diákok egy
méter távolságra üljenek egymástól
az osztálytermekben, két – egy délelőtti és egy délutáni – csoportra
kell osztani őket. Ez esetben meg
kell duplázni a tanerő létszámát
osztályonként. Az iskola jelentette
a szükségletet a tanfelügyelőségen.
Eszerint a 0-4. osztályosokhoz még

13, az 5-8. osztályosokhoz pedig 26
pedagógus kell. Az igazgató nem
bízik abban, hogy a minisztérium
biztosítja az új kollégák javadalmazását, ráadásul, a korábbi évek tapasztalata szerint, óriási a
tanerőhiány, ilyen rövid idő alatt
nem jelentkeznek új tanárok. Egy
másik változat szerint az említett
módon létrehozandó csoportokat a
meglévő tanárok oktatják majd
pluszjuttatás ellenében. Ez azonban
azt jelenti, hogy a tanár reggel
nyolctól este nyolcig kell majd az
iskolában tartózkodjon, ami hosszú
távon lehetetlen, hiszen képtelenség
ilyen ritmusban szellemi munkát kifejteni.
Az elválasztók kihelyezése is különleges feladat. A padokat szét
lehet ugyan tolni, ezt megtették, átlagban osztályonként hat pad maradt. A 0-5. osztályban plexi
válaszfallal választják el egymástól
a diákokat, úgy szervezik meg az
oktatást, hogy az 5-8. osztályosok
délután járjanak. Az iskola a plexianyagot barkácsboltból rendeli és
egy céggel szerelteti fel. Az intézményben a legnagyobb gondot a
szünetek jelentik majd, ugyanis az

kerül. A tervek között szerepel a
Florea Bogdan általános iskola és
az Abafájai út – a főtéri katolikus
templom és a Kastély utca közötti
szakasz – teljes felújítása. A projekt
értéke több mint 23 millió lej, reméljük, hogy a kis- és közepes méretű városok életszínvonalának
növelésére szánt regionális operatív
program keretében támogatják
majd. Ugyancsak e kiírás keretében
pályáztunk a stadion melletti Ifjúsági park teljes felújítására és a
Kohl István múzeum épületének
felépítésére, berendezésére. Erre
23.285.600 lejt kértünk. Mindkét
pályázat elbírálás alatt áll. A hazai
vidékfejlesztési
programban
(PNDL) kértünk támogatást az
Alexandru Ceuşianu iskola két épületszárnyának a bővítésére, ennek
értéke 2.843.000 lej, amiből a kormánytámogatás 1.894.000, az önrész 948.000 lej. Az Országos
Beruházási Alaptól érkező forrásból
szeretnénk felújítani, átalakítani a
főtéren a Patria mozit, erre 11,2 millió lejt kértünk. A kivitelezési szerződést aláírtuk. De sokkal többre
van szüksége Szászrégennek, olyan
nagy projektekre, amelyek előrelendítik a várost. Azt a programot,
amellyel a városlakók elé állunk a
helyi tanácsosjelölt kollégákkal
együtt. Évek óta csak beszélünk
arról, hogy el kell készíteni Szászrégen körgyűrűjét. Annak ellenére,
hogy nem a város beruházása, az
önkormányzat készen áll rá. Min-

udvar háromnegyedét le kell zárni,
mert EU-s támogatással felújítják az
egyik épületszárnyat. Lehetetlen
kordában tartani 1000 diákot, még
ha két csoportban járnak is iskolába.
A Petru Maior líceumban Simon
Magdolna aligazgató fogadott. Elmondta, hogy a minisztérium által kibocsátott útmutatóban olyan dolgok
vannak, amit nem lehet megoldani.
Az idén a líceumban 55 osztály
van. Kiszámították, mennyibe kerülne, ha minden osztályba elválasztót szerelnének fel. Csak az
anyag a munkálatok nélkül több
mint 250.000 lejbe kerülne. Annyi
a diák náluk, hogy a délutáni oktatással se „fér be” mindenki az iskolába. Azt a megoldást választanák,
hogy az osztályokat megfelezik,
egyik héten az egyik csoport járna
iskolába, a következőn a másik. Az
órákat online közvetítenék az otthon maradottaknak. Van kamera és
lenne számítógép is, azonban az internethálózat gyenge, attól tartanak,
hogy nem bírja meg a rendszer a
terhelést, és veszélybe kerülne az
oktatáshoz való hozzáférés joga. A
Petru Maiorban az új rendszer szerint 46 katedrával többre lenne
szükség. Ennyi tanárt – közülük sok
szaktanárt – ilyen rövid idő alatt
nem lehet „előteremteni”. Az 50
perces, de még a 40 perces órák
sem jelentenek megoldást, ugyanis

den tanulmányt elkészíttettünk, és
az kell legyen az elkövetkezendő
időszak legfontosabb lobbitevékenysége, hogy megfelelő támogatást nyerjünk a kivitelezéshez.
Említettem, hogy folyamatban van
az autóbusz-vásárlás, de ez meg
nem elég ahhoz, hogy Régen forgalmát korszerűsítsük. Át kell rendezni a közlekedést, amelyet
elsősorban biztonságossá szeretnénk tenni jelzőlámpák felszerelésével. Épül a szociális tömbház a
Herbus utcában. A projekt összértéke meghaladja a 8.500.000 lejt,
amiből 7,5 millió kormánytámogatás és 1,1 millió lej önrész. Ötven
lakást alakítunk ki. Nagy szükség
volt erre, több mint 200-an vannak
a várólistán, hogy szociális lakást
kapjanak, ezenkívül szeretnénk felparcellázni a város tulajdonában
levő beépíthető telkeket, amelyeket
fiatal házasoknak adnánk házépítésre. A telkeknél maradva, kijelölnénk egy területet, ahova ipari
parkot létesítenénk. Az utolsó simí-

a líceumi osztályok órarendje napi
nyolc óra, a szünetekkel együtt lehetetlen lefedni. Azt jelenti, hogy
este tízig kellene bent ülniük a délutáni csoportoknak. A nehézségek
ellenére lebontják az osztályokat
platformokra, a kidolgozás folyamatban van. Simon Magdolna elismerte, hogy nem mindegyik kolléga
készítette elő megfelelőképpen az
online oktatási anyagot. Továbbá
meg kell teremteni a feltételt arra,
hogy ellenőrizzék a kollégákat, miként tartják meg az órákat.
Ráadásul még mindig dolgoznak
az osztálytermek felújításán, s csak
remélni merik, hogy iskolakezdésre
befejeződik a munka. Az udvaron a
távolságtartást semmi sem garantálja, hiszen a diákok ott szoktak
igazán szocializálni, nehéz lesz betartatni, hogy ne közelítsenek egymáshoz. Ráadásul az udvar elég
kicsi – mondta el Simon Magdolna.
Demeter Mária, az Augustin
Maior iskola aligazgatója, az
RMDSZ oktatásért felelő helyi tanácsosa kifejtette, hogy az utóbbi
napok történései azt igazolják, a minisztérium illetékesei belátták, hogy
nem tudják kézben tartani a helyzetet, és a felelősséget áthárították az
iskolákra. A rendelet szerint a diákoknak és a tanároknak az önkormányzat kell biztosítsa a maszkot és
a fertőtlenítőt, az összeget visszafi-

Fotó: Nagy Tibor

tásokat végzik a nagypiacon megépített vásárcsarnokon, az Országos
Beruházási Alap (CNI) finanszírozta 11,8 millió lej értékben, az önrész 2,8 millió lej volt.
Kevésbé látványos ugyan, de a
szászrégeniek számára fontos a Malomárok rendbetételének folytatása,
ahova kerékpárutat építenénk. A
város környéki erdők felé vezető
úton bringa- és kocogópályát építenénk ki, és remélem, kerékpárúttal
is összekötjük majd Szászrégent
Marosvásárhellyel. Tervben van az
utcai vezetékek műszaki csatornába
helyezése, játszóterek kiépítése, az
iskolai éttermek felújítása, üzemeltetése, a város közszolgáltatásának
digitalizálása és sok más, amit, ha
van akarat és jó gazdaszellem, megvalósíthatunk az elkövetkezendő
négy évben – mondta Márk Endre,
majd hozzátette, úgy érzi, megfelelő közigazgatási tapasztalata van,
és ha jó tanácsosi csapat lesz mögötte, minden esély megvan arra,
hogy fellendítsék Szászrégent.

zeti a kormány. Erre semmi garancia, mint ahogy arra sem, hogy a
táblagépek vásárlására fizetendő
összeget utólag törlesztik. Még a
karanténra lefoglalt szállodáknak
sem utalták át a pénzt. A megígért
500 lejes támogatás nem elég a táblagép megvásárlására, ráadásul az
internethasználatot is ebből kell törleszteni. Ha szociális juttatásként
biztosítják, tudni kell, hogy olyanok
kezébe kerül, akik nem tudják majd
használni, hiszen ezeknek a diákoknak a java része nem ismeri az ábécét, nemhogy az online órák
megtartásához szükséges platformokat kezelni tudnák.
Az Augustin Maior iskola abban
a szerencsés helyzetben van, hogy
már megtartották a kisérettségit, átrendezték a termeket, és a folyosókat kijelölték. Valószínű, hogy 40
perces órákat tartanak majd. Az udvaron pedig minden tanár felügyel,
a szolgálatos tanárok gondoskodnak arról, hogy a szünetben is betartsák a diákok a kötelező
távolságot. A kisebb diákok órán is
kikérezhetnek a WC-re, ezzel is
csökkentve a szünetbeli tumultust a
mellékhelyiségekben. A kisebb osztályokban bevezették volna, hogy
az egyik csoport 8-11, míg a másik
12-15 óra között járjon, a köztes
egy órát pedig fertőtlenítésre szánnák. A kisebbek szüleinek azonban
gondot okoz a késői kezdés,
ugyanis sokan munkába menet viszik a gyerekeket, és nem tudják
biztosítani az otthoni felügyeletet.
Az iskolaépületet sikerült felkészíteni a tanévkezdésre. Egy új orvosi kabinetet is nyitnak. Az ide
tartozó zeneiskolában még folyamatban van a villanyhálózat cseréje, remélhetőleg befejezik a
becsengetésig. Hogy miként alakul
az új tanév, majd a gyakorlat igazolja, de egyelőre úgy néz ki, hogy
senki sem tudja, mi a legjobb megoldás a vírusjárvány terjedésének a
megfékezésére.
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Kaáli Nagy Botond

Amint arról korábban is hírt adtunk, kedden délután
veszi kezdetét a 15. alkalommal megszervezett marosvásárhelyi Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál. Az elmúlt másfél évtized alatt igen jelentőssé vált
zenei szemle első kiadásától a neves, nemzetközi meghívottak által adott koncertekről és az ezekre való ingyenes belépésről vált ismertté, a szakmabelieket
mindezek mellett a napközben tartott műhelymunkák
és mesterkurzusok vonzották.
Az idén a járványhelyzet miatt nem a Kultúrpalotában, hanem a marosvásárhelyi vár udvarán kerül sor a
fesztiválra, annak koncertjeire. Ez évben is világsztárok látogatnak el Vásárhelyre – a fellépők részletes
életrajzát legutóbbi Múzsa mellékletünkben közöltük,
ezúttal a programot ismertetjük. A koncertek minden
nap este 7 órakor kezdődnek.
Első nap, azaz szeptember 8-án, ma este BabţanVarga Florian (Ro), Mateusz Kowalski (Pl) és Yamandu Costa (Br) lép fel.
Második nap, 9-én a Duo Celeste (Ro) (fotó),

Raphaël Feuillâtre (Fr) és a Radu Vâlcu Quartet (Ro)
koncertezik.
Harmadik nap, 10-én Cosmin Mariciuc (Ro), a főszervező Beke István Ferenc (Ro) és a Pusztai Antal
Jazz Band (Hu/At) játékát láthatják az érdeklődők.
Negyedik nap, 11-én Nino D’amico (It), Flavio Nati
(It) és Anton Baranov (Ru) koncertezik.
Ötödik nap Cassie Martin (Fr), Jonas Egholm (Dk)
és Rovshan Mamedkuliev (Ru) lép fel.
A fesztiválzáró hatodik napon Samuelito (Fr) és Jon
Gomm (UK) koncertjén vehet részt a közönség.
A koncerteken való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Ingyenes belépők a www.harmoniacordis.org oldalon igényelhetők korlátozott számban. Érkezni a koncert előtt legalább 45 perccel ajánlott. A koncert előtt
15 perccel elkezdik azokat az érdeklődőket is beengedni az el nem foglalt helyekre, akik nem regisztráltak. Egy személy naponta csak egy jegyre tud
regisztrálni. Az előírások szerint a maszk kötelező, a
székek kétméternyi távolságra lesznek egymástól. Érkezésnél ellenőrzik a testhőmérsékletet.

Mozi a kastélyban

A Babyteeth: Első szerelem című ausztrál film szeptember 25-én
kerül a romániai mozikba, de a gernyeszegi Teleki-kastély udvarán
szeptember 12-én, szombaton 20 órától lesz a bemutatója. Ez a film az
utolsó a Movie Night @TELEKI CASTLE elnevezésű sorozatból, amikos is egy estére szabadtéri mozivá alakul át a Teleki-kastély udvara. A
szombaton Gernyeszegen bemutatásra kerülő nagyjátékfilm nyerte el a
19. Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) fődíját és a közönségdíjat is.
A rendezvény szervezője a Teleki Kastély Egyesület, amely különböző kulturális rendezvényekkel a gernyeszegi Teleki-kastély megőrzését és felélesztését tűzte ki céljául. Mivel a helyek száma a
rendezvényre korlátozott, a szervezők arra kérik a résztvevőket, töltsék
ki az alábbi jelentkezési lapot, hogy részt vehessenek a filmvetítésen:
https://forms.gle/kvJnoZWnF8YqFLYS8

Folkest a tékában

A Maros Művészegyüttes újabb folkestekkel készül a Téka-szerdák
alkalmával. Megújult műsorukban Elektől a Kis-Küküllő mentéig kalauzolják a nézőket táncban, dalban, muzsikában. A repertoárban kibédi
táncok, bihari dallamok Bartók Béla gyűjtéséből, eleki táncok, válaszúti
dalok, mezőségi legényes, vízmelléki dallamok, cigányritmusok, egy
keserves Szászcsávásról, cigánytáncok szerepelnek. A soron következő
előadás időpontja: szeptember 9., szerda, 19 óra. A járványügyi protokoll betartása érdekében a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik,
kötelező a szájmaszk viselése. A kötelező távolságtartás miatt a helyek
száma korlátozott, jegyek a helyszínen kaphatók, de előzetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon.

(Fizetett hirdetés)

Ma kezdődik a XV. Harmonia Cordis
Nemzetközi Gitárfesztivál
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Turizmus világjárvány idején

(Folytatás az 1. oldalról)
Március 16-án, a születésnapomon
rendelte el Iohannis elnök a szükségállapotot, hazaküldtük a vendégeket, bár azokban a napokban a
fertőzésveszély hírére a szállóvendégek jó része hazament. Mivel az
emberek többnapos, -hetes kezelési
programra jöttek, azzal az ígérettel
küldtük el őket, hogy ha újraindul
az élet, folytatjuk a félbehagyott kezelési eljárásokat. Március 16-tól
június 15-ig a tevékenység teljesen
leállt, ebben az időszakban a katonai rendeletekkel szabályozták az
életünket, betiltották az éttermek,
gyógyászatok működését.
Bár a szállodákat nem zárták be,
a gyógyüdülőhelyen – Szovátán,
Kovásznán, Félixfürdőn – senki
nem megy szállodába, ha étkezni
sem tud, gyógykezelést sem kap.
Ide gyógyászati céllal jönnek a vendégek, s ha már itt vannak, enni és
aludni is kell. Tehát június 15-ig a
tevékenységünk szünetelt, az alkalmazottainkat előbb kéthetes pihenőszabadságra
küldtük,
hiszen

pésről lépésre kezdtünk visszatérni
a normális kerékvágásba. A júliusi
időjárás nem volt kedvező, de az
augusztus már jó volt. Ám a veszteségen, amit a három hónapos kimaradás okozott, már nem lehetett
segíteni. A Román Fürdőszövetség,
hogy a kormánnyal partnerként tud-

márciusban még nem lehetett tudni,
meddig fog tartani a járvány.
– Június 15-től megengedték,
hogy kinyissanak a teraszok és a
strandok.
– Ezzel alternatívát tudtunk biztosítani, június 19-től megnyitottuk
a Medve-tavat, visszahívtuk az alkalmazottainkat a kényszerszabadságról, megnyitottuk az éttermek
teraszait, és kezdtük újranyitni a
szállodákat: a Szovátát és a Brădeţet, mert a volt Făget, amit most Ursinának neveznek, akkor még
felújítás alatt állt. Június 19-én beindult az élet, bár nagyon megváltoztak az üdülési szokások, a
költekezési mód. A vendégeink a
bizonytalanság miatt nem hónapokkal előre foglalták le a szállást, csupán egy-két nappal hamarabb a
tervezett időpontnál. Azonban lé-

jon tárgyalni, kimutatásokat készített, amiből látszik, hogy a
tavalyinál mintegy 60%-kal volt kisebb a foglaltság, a bevétel, a
gyógyturizmus mindenféle gazdasági mutatója. 2019 kiváló év volt
mind bevétel, mind beruházás
szempontjából. Egész évben használni lehetett az üdülési csekkeket,
és ez nagyon fellendítette a turizmust. A gyógyturizmus esetében
kb. 15-20% között nőtt a szállodák
foglaltsága. Idén is arra számítottunk, hogy mivel Szováta „menő
hely”, és nagyon sok beruházás történt mind a magánszférában, mind
köztulajdonban, még jobb évünk
lesz, de sajnos most 60%-on állunk.
Soha ilyen korán nem nyitottuk
meg a Medve-tó strandot, mindig
június utolsó napjaiban szoktuk
megtenni, de most, ha a törvény

Fülöp János

Fotó: Nagy Tibor

megengedte, nyitottunk, hogy legyen okuk a vendégeknek idejönni,
és próbáljuk meg a dolgozóinkat
minél hamarabb visszahozni a
három hónapos kényszerszabadság
után.
A Covid nem játék
– Mint említettem, márciusban
két hét pihenőszabadságra küldtük
az embereinket, majd teljesen felfüggesztettük a tevékenységet…
– Hány alkalmazottról van szó?
– 276-tól kezdtük el a visszaszámolást, volt egypár nyugdíjkorhatár
előtt álló alkalmazottunk, őket elküldtük nyugdíjba. Ott voltak a
Făget szálló megnyitása céljából alkalmazott emberek, akiket a másik
két szállodában tanítottunk be, hogy
nyitáskor legyenek felkészültek. Ők
voltak a második kategória, akiket
úgymond feláldoztunk. Végül 213
embert küldtünk kényszerszabadságra, a többi kb. hatvanat elbocsátottuk. Természetesen segítettünk
nekik bekerülni a munkanélküliek
nyilvántartásába, és ahogy lehetett,

nagy részüket vissza is vettük. Június 15-étől 204 embert hoztunk
vissza, azóta mindhárom szállodánk
működik, pár napja pedig megnyitottuk az éttermeket is. Most már
lehet bent étkezni, természetesen a
távolságtartási és egyéb előírások
betartásával. Nemsokára be kell
zárnunk a strandokat, és a jövő évi
strandszezonig azok jönnek, akik
kezelésre érkeznek.
A gyógyászatunk is beindult, de
a tevékenység korlátozott, mert
nem lehet a belső medencéket használni, sem a sós, sem az édesvizűeket. Holott a járvány elején azt
mondták a szakemberek, hogy ott,
ahol sós víz van, nincs vírus, mint
ahogy ott sincs, ahol a vizet klórral
kezelik. Van elekroterápia, maszszázs, sós vizes kádfürdő. Ezért kellene most, amikor a kültéri
tevékenység leszűkül, hozzáférhetővé tenni a beltéri szolgáltatásokat.
Most ezért folyik a harc. A fürdőszövetség magára maradt, mert az
éttermek megnyitása előtt az egész
ország valünk tartott, de miután az
ún. HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering) elérte a célját, nem érdekli a
medencék sorsa. Pedig a gyógyturizmust nem kellene megölni, hi-

szen immunerősítő hatása is van, az
erős immunrendszerű ember pedig
ellenálóbb a vírusokkal szemben.
Nem beszélve arról, hogy sok betegséget, mielőtt krónikussá válna,
meg lehetne előzni gyógykezeléssel, és ha ezt a kezelést az állam finanszírozná, sokkal kevesebbe
kerülne, mint a kórházi ellátás.
– Hogyan látja a jövőt?
– Szerintem szeptember 15.
körül megengedik a beltéri medencék működtetését. A kétlépcsős
megoldás is elfogadható lenne. A
döntés a hatóság kezében van, úgy
tűnik, értik, miről beszélünk, értik,
hogy 400 ezer ember kenyerét mentették meg azzal, hogy éttermeket
nyitottunk, de azt is meg kellene érteniük, hogy még kb. 70 ezer ember
munkahelye van függőben a gyógyászatok miatt. Ha nem lesz
gyógykezelés, nem fognak menni
az éttermek és a szállodák sem. Úgy
érzem, jó irányba haladunk, de ha
netán újra megszorító lépéseket kell
tenni, akkor sem szabad az életet leállítani. Nem lehet tönkretenni a
gazdaságot, mert akkor nem tudjuk
meglépni azokat a védekezési lépéseket, amelyeket a járvány megkövetel.
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Kései magyar ébredés Oroszország ellen

Tíz mérkőzést játszottak vasárnap este a labdarúgó Nemzetek Ligája 2. fordulójában. Közöttük a
magyar–orosz találkozót az első
fordulóban két győztes együttes között, a budapesti Puskás Arénában.
Nagyon megilletődötten kezdte a
meccset Marco Rossi csapata,
amely nem igazán hitte el, hogy
lehet keresnivalója, különösen azok

után, hogy maga a szövetségi kapitány mondta, ezúttal nem az eredmény, hanem a játék érdekli.
Mirancsuk már az első percekben
megkerülte Szalait, de egyedül Gulácsival nem találta el a kaput. Kevéssel később azonban nem
hibázott egy hasonlóan egyszerű
helyzetből. A komoly fölényben játszó oroszok szünetig még Ozdojev

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport: Magyarország –
Oroszország 2-3 (0-2)
Budapest, Puskás Aréna, nézők nélkül. Vezette: Maurizio Mariani – Alberto Tegoni, Daniele Bindoni. Tartalék: Daniele Doveri (olaszok). Ellenőr: Nils Fisketjonn (norvég).
Gólszerzők: Sallai (63.), Nikolić (71.), illetve Mirancsuk (16.), Ozdojev
(35.), Fernandes (47.).
Sárga lap: Sigér (42.), illetve Zobnyin (25.).
Magyarország: Gulácsi – Lang, Szalai Attila, Orban, Nagy, Szalai
Ádám (67. Nikolić), Szoboszlai (82. Cseri), Holender, Sigér (46. Kalmár), Sallai, Bese.
Oroszország: Sunyin – Fernandes, Szemjonov, Ozdojev, Zobnyin,
Kudrjasov, Dzsikija, Jonov (75. Karavajev), Mirancsuk (67. Gazinszkij), Dzjuba, Kuzjajev.
1. Oroszország
2. Magyarország
3. Törökország
4. Szerbia

Fotó: EPA
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révén is betaláltak, aztán rögtön újrakezdés után a honosított brazil
Fernandes rúgott újabb gólt. 0-3-nál
tudta csak levetkőzni a gátlásait a
Rossi-legénység, és előbb szépített
Sallai góljával, majd egy gólra faragta a hátrány Nikolić találatával.
Ekkor úgy tűnt, akár egyenlíteni is
lehetne, de későn ébredt a magyar
csapat, és már nem tudott újítani.
A Nemzetek Ligája újabb fordulóját november 10-11-én rendezik,
amikor Magyarország csapata Szerbiába utazik, előtte azonban két
nappal Bulgáriában játszik pótselejtezőt az Eb-részvétel jogáért.

Mestermérleg
• Marco Rossi (Magyarország):
„Természetesen nem örülök a vereségnek, játékosaim teljesítményével azonban elégedett vagyok. Balszerencsések voltunk,
egy pontot megérdemeltünk volna,
hiszen minden statisztikai mutatóban felülmúltuk riválisunkat. A
futballt azonban gólra játsszák, az
oroszok pedig hármat is szereztek.
Ezek közül kettő is hasonló körülmények között, „időzítési problémák” miatt született. Az elmúlt két
mérkőzésen bebizonyította a csapat, hogy Törökország és Oroszor-

Willi Orbán (j5) kezében labdával a második magyar gól után

szág válogatottjának is méltó ellenfele tud lenni. Nem emlékszem
olyan találkozóra az elmúlt évekből, amikor a magyar válogatott
háromgólos hátrányból felállt
volna. Az elmúlt két mérkőzés legpozitívabb tapasztalata, hogy
hosszú ideig támadószellemben
futballozik a gárda, és magasabban
jegyzett csapatokkal szemben is
kezdeményezőbb, agresszívabb játékot tud bemutatni. Ugyanakkor
sokkal hatékonyabbnak kell lennünk, nem fér bele, hogy öt-hat
helyzetet elpuskázzunk. A bolgárok elleni Európa-bajnoki pótselej-

95 éves rekordot döntött a 17 éves Ansu Fati
A spanyol válogatott simán, 40-ra legyőzte a vendég ukrán csapatot a labdarúgó Nemzetek
Ligája A divíziójának második
fordulójában. A 4. csoport madridi
találkozóján a hazaiak alig fél óra
alatt eldöntötték a három pont sorsát, mivel Sergio Ramos duplájával és a tinédzser Ansu Fati
találatával a 32. percben már 3-0ra vezettek. A végeredményt Ferran Torres állította be a 84.
percben.
A Barcelonát erősítő Fati ezzel
minden idők legfiatalabb gólszerzője lett a spanyol válogatottban.

A 18. születésnapját majd október 31-én ünneplő támadó a korrekordot Juan Errazquinttól vette
el, aki 95 éve, 1925-ben 18 évesen
és 344 naposan volt eredményes
nemzeti színekben.
Labdarúgó Nemzetek Ligája
Adivízió:
• 4. csoport: Spanyolország –
Ukrajna 4-0, Svájc – Németország
1-1. Rangsor: 1. Spanyolország 4
pont, 2. Ukrajna 3, 3. Németország 2, 4. Svájc 1 p.
Bdivízió:
• 3. csoport: Szerbia – Törökor-

Káoszos futam Monzában, meglepetésdobogóval

Az Alpha Tauri francia versenyzője, Pierre Gasly nyerte vasárnap
a Forma–1-es Olasz Nagydíjat,
amelyen a címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája egy büntetés
miatt csak hetedik lett. Gasly mögött Carlos Sainz Jr., a McLaren
spanyol versenyzője ért célba másodikként, míg a harmadik helyen a
kanadai Lance Stroll (Racing Point)
végzett.
Hamilton a rajtnál látványosan
kilőtt, és magabiztosan őrizte meg
az első helyet, miközben csapattársát, a második kockából startoló
Valtteri Bottast Sainz nemes egyszerűséggel legyorsulta az első kanyarig, majd a másik McLarennel
Lando Norris is agresszívan, de
sportszerűen megelőzte. Bottas az
első körben még két pozíciót veszített, és Max Verstappen (Red Bull)
is két helyet rontott, ötödikből hetedik lett.
Tíz kör után Hamilton hat másodperces előnnyel vezetett Sainz
előtt, harmadikként pedig Norris
száguldott. Közben Vettel fékprobléma miatt feladni kényszerült a
versenyt, a másik Ferrarival a monacói Charles Leclerc a 13. pozícióban haladt.
A 20. körben Kevin Magnussen
(Haas) versenyautója tönkrement, a
dán pilóta a célegyenes elején állt
félre, a versenybíróság pedig a pályára küldte a biztonsági autót. A
Safety Car-időszak elején Hamilton
a bokszba hajtott kerékcserére, egy
körrel később pedig szinte minden
riválisa ugyanígy tett. A mezőny je-

lentősen összekeveredett az élen haladó Hamilton mögött, az újraindításnál
viszont
Leclerc
a
célegyenesre vezető kanyarban elveszítette az uralmát a Ferrari felett,
és a gumifalba csapódott. A baleset
nyomán előbb újra a biztonsági autó
pályára küldése mellett döntött a
versenybíróság, másodpercekkel
később pedig piros zászlóval félbeszakították a futamot, vélhetően
azért, mert a pályára kifolyt olajat
fel kellett takarítani.
A versenyautók felsorakoztak a
bokszutcában, közben pedig Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) és
Hamilton 10 másodperces „stop
and go“ büntetést kapott, mert a 20.
körben a tilos jelzés ellenére hajtott
be a bokszba. A futam nagyjából 20
percnyi kényszerszünet után folytatódhatott, mégpedig az új szabályoknak megfelelően állórajttal.
Hamilton mellől Stroll startolhatott,
a második sorba pedig Gasly és
Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), a
harmadikba Giovinazzi és Sainz, a
negyedikbe pedig Norris és Bottas
állhatott fel.
A második rajtot Hamilton jól
kapta el, megtartotta az első helyet,
de a kör végén kiállt a bokszba le-

Három fiatalember az első három helyen: bármelyikük nyer, élete első Forma–1-es sikerét ünnepelte volna – Gasly-nak sikerült
Fotó: Reuters

tölteni a büntetését. A vezetést így
Gasly vette át, mögötte a két Alfa
Romeo száguldott, Räikkönen, Giovinazzi sorrendben, de utóbbi két
körrel később szintén letöltötte a 10
másodperces büntetését a bokszban.
Huszonhárom körrel a leintés előtt
Verstappen versenyautója felmondta a szolgálatot, közben Gasly
igyekezett előnyt kiautózni magának, de Sainz feljött másodiknak, és
üldözőbe vette.
Hamilton 14 körrel a vége előtt
érte utol a boly végét, és megkezdte

a felzárkózást, közben az élen
Gasly, Sainz, Stroll volt az első
három sorrendje, ők hárman öt másodpercen belül száguldottak egymáshoz képest.
A hajrában Sainz nagyon közel
került Gaslyhoz, aki viszont higgadtan és taktikusan védekezve
megőrizte az első helyet, és ezzel a
Forma–1-ben Olivier Panis 1996-os
monacói győzelme után először állhatott fel ismét francia versenyző a
dobogó felső fokára. A 24 éves pilóta pályafutása 55. F1-es futamán

A vb-pontversenyek állása
• versenyzők: 1. Hamilton 164 pont, 2. Bottas 117, 3. Max Verstappen (holland, Red
Bull) 110, 4. Stroll 57, 5. Norris 57, 6. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 48, 7.
Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 45, 8. Gasly 43, 9. Sainz 41, 10. Ricciardo 41,
11. Pérez 34, 12. Ocon 30, 13. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 16, 14. Nico Hülkenberg (német, Racing Point) 6, 15. Kvjat 4, 16. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa
Romeo) 2, 17. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1
• csapatok: 1. Mercedes 281 pont, 2. Red Bull 158, 3. McLaren 98, 4. Racing Point
82, 5. Renault 71, 6. Ferrari 61, 7. Alpha Tauri 47, 8. Alfa Romeo 2, 9. Haas 1
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Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

tezővel kapcsolatban megvan az
okunk arra, hogy optimisták legyünk.”
• Sztanyiszlav Csercseszov
(Oroszország): „Felkészültünk a
magyar csapatra. Ezt jól mutatja,
hogy hatvan percig nem volt problémánk, utána viszont kiengedtünk, amiért nagy árat fizettünk. A
hajrában végrehajtott cserékkel sikerült rendeznünk a sorokat, így
pedig már nem engedtük ki a kezünkből a győzelmet. Nagyon tetszett a magyar válogatott játéka,
sok új, fiatal játékos erősíti az
együttest.”

szág 0-0, Magyarország – Oroszország 2-3.
• 4. csoport: Wales – Bulgária
1-0, Írország – Finnország 0-1.
Rangsor: 1. Wales 6 pont, 2. Finnország 3, 3. Írország 1, 4. Bulgária
1.
Cdivízió
• 3. csoport: Szlovénia – Moldova 1-0, Koszovó – Görögország
1-2. Rangsor: 1. Görögország 4
pont, 2. Szlovénia 4, 3. Koszovó
1, 4. Moldova 1.
Ddivízió
• 1. csoport: Andorra – Feröer
szigetek 0-1, Málta – Lettország
1-1. Rangsor: 1. Feröer szigetek 6
pont, 2. Lettország 2, 3. Málta 1,
4. Andorra 1.
Eredményjelző
Forma–1-es Olasz Nagydíj,
Monza (53 kör, 306,720 km):
• pontszerzők: 1. Pierre Gasly
(francia,
Alpha
Tauri)
1:23:18.323 perc, 2. Carlos Sainz
Jr. (spanyol, McLaren) 0.415 másodperc hátrány, 3. Lance Stroll
(kanadai, Racing Point) 3.358
mp h., 4. Lando Norris (brit,
McLaren) 6.000 mp h., 5. Valtteri
Bottas (finn, Mercedes) 7.108
mp h., 6. Daniel Ricciardo
(ausztrál, Renault) 8.391 mp h.,
7. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 17.245 mp h., 8. Esteban
Ocon (francia, Renault) 18.691
mp h., 9. Danyiil Kvjat (orosz,
Alpha Tauri) 22.208 mp h., 10.
Sergio Pérez (mexikói, Racing
Point) 23.224 mp h.
• leggyorsabb kör: Hamilton,
1:22.746 perc
• pole pozíció: Hamilton

az első sikerét aratta Monzában, a
csapat pedig utoljára – még Toro
Rosso néven – éppen ugyanitt ünnepelhetett győzelmet 2008-ban, a
később négyszeres világbajnokká
avanzsáló Sebastian Vettellel a volánnál.
A vb a hét végén Mugellóban, a
Toszkán Nagydíjjal folytatódik.

Mindkét Ferrari feladni kényszerült a versenyt. Elsőként Vettel lépett vissza,
miután meghibásodott az autója fékrendszere
Fotó: M4 Sport
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Átadták a szeredai trágyatározót
ban épült fel, emellett pedig egy, a
kezeléshez szükséges kis gépparkkal is gazdagodott a város, új kispótkocsikkal,
traktorral,
rakódógéppel, trágyaszóróval, a
trágyalé szállítását szolgáló szippantyús tartállyal; a saját költségén
kellett utat építenie a létesítményhez. A telep építését a tavasszal
szüneteltetni kellett, ugyanis a beruházás Natura 2000 természetvédelmi területen folyt, és a március
15. – július 15. közötti időszak néhány vadállat és madárfaj számára
az utódnemzés ideje, amit nem
szabad zavarni.
Az engedélyeztetés után a létesítmény megoldja legalább másfél
száz gazda egyik nagy gondját,
ugyanis a törvény kötelezi az állattartókat, hogy a talaj nitráttal és
nitrittel való szennyezésének megakadályozása érdekében ki-ki a
saját gazdaságában betonaljzattal,
-fallal és medencével ellátott tárolót építsen, és ott raktározza az istállótrágyát. A terv szerint azonban
a gazdák a közösségi trágyatárolót
használják: ide szállítják be a gazdaságukból származó istállótrágyát, majd amikor az megérik, a
tárolóból kiszállíthatják a föld-

Kedden délelőtt ünnepélyesen átadta a kivitelező a beruházó
nyárádszeredai
önkormányzatnak a Kerekerdő szomszédságában épült
közösségi
trágyatározót,
amit a környezetvédelmi,
víz- és erdőgazdálkodási minisztérium finanszírozott. Az
átadáson részt vett a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA)
Maros megyei igazgatója,
Ovidiu Săvâşcă, állattartó
gazdák, helyi és megyei tanácsosok, nyárádmenti polgármesterek. A beruházás
értéke közel 1 millió 400 ezer
lej, ebből az önkormányzat
hozzájárulása 360 ezer lej
volt.

Gligor Róbert László

A terepet tavaly november 7-én
adta át az önkormányzat annak a
marosvásárhelyi cégnek, amely
egyszerre hét ilyen létesítmény
megépítésének jogát nyerte el. A
mintegy 800 négyzetméter alapfelületű lerakóállomás a városon
kívül, a székelytompai legelő aljá-

jükre, míg a megmaradt mennyiséget a közösségi legelőkre szórják
ki. A keletkező trágyalevet a helyszínen kezelik.
Tóth Sándor polgármester lapunknak úgy nyilatkozott: az
APIA-s kampányok idején minden
évben tapasztalták, hogy mekkora
gondot jelent a gazdáknak, amikor
az ellenőrzések során kérték a trágyalerakót, nemcsak a nagy farmokon, hanem a kisgazdaságokban is.
Amikor a pályázati kiírás megjelent, úgy vélték, ez megoldást jelenthet a kisebb gazdáknak is,
szerették volna őket is felkarolni.
Nemcsak a két-háromszáz állatos
farmokat kell támogatni, mert ők
már gazdaságilag be vannak rendezkedve, van gépparkjuk, a kisebbeket is segíteni kell. Ez a kiírás
erről szólt, ezért a gazdasági nyilvántartó alapján minden gazdát
azonosítottak, és eleget tettek a követelményeknek. „Ez is egyfajta
válasz ennek a gazdakategóriának,
hiszen Nyárádszereda kisváros, de
még mindig sok ember jut pénzforráshoz – ha másodlagosan is – a
mezőgazdaságon keresztül” –
mondta el lapunknak a városvezető.

Júliusban csökkent a turisták száma

Sok gazda trágyatárolási gondját oldja meg az új létesítmény

Júliusban 44,4 százalékkal
917.800-ra csökkent a romániai kereskedelmi szálláshelyekre
érkezett
turisták
száma az elmúlt év ugyanezen hónapjához képest, a
vendégéjszakáké pedig 44,7
százalékkal
2.436.500-ra
esett vissza – derül ki az Országos Statisztikai Intézet
(INS) szerdán ismertetett
adataiból.

Az INS szerint júliusban a kereskedelmi szálláshelyeken jegyzett turisták 96,7 százaléka hazai
volt, és mindössze 3,3%-uk érkezett külföldről, utóbbiak 88,7%-a

Fotó: facebook.com/Nyárádszereda önkormányzata

európai országból. A vendégéjszakák 97,3 százalékát hazai turisták,
2,7 százalékát külföldiek töltötték
el. A külföldi turisták 88,1 százaléka európai országból érkezett,
többségük valamely uniós tagállamból.
A statisztikák szerint júliusban a
romániai turisták átlagban 2,7, a
külföldiek 2,2 éjszakát töltöttek el
a szálláshelyeken.
A szálláshelyek nettó kihasználtsági mutatója 28,8%-os volt a jelzett időszakban, ami 17 százalékos
csökkenést jelent tavaly júliushoz
mérten.
A határátkelőknél 494.300 kül-

földi látogató érkezését regisztrálták júliusban, ami 69 százalékos
csökkenést jelent 2019 hetedik hónapjához viszonyítva. A külföldre
utazó romániai turisták száma
874.700-ra volt tehető, ami 63,8
százalékkal kevesebb, mint egy
évvel korábban.
Ugyanakkor az idén január és
július között Romániába érkezett
turisták száma 57,8 százalékkal
3,066 millióra csökkent 2019 első
hét hónapjához képest, a vendégéjszakáké pedig 6.716.500-ra esett
vissza, ami 57,5 százalékos csökkenéssel egyenértékű – közölte
még az INS. (Agerpres)

A világjárvány miatt

Jelentősen nőtt
az elektronikus kereskedelem

Míg a hagyományos kiskereskedelmi cégek jelentős elbocsátásokat jelentettek be a
koronavírus-világjárvány
okozta válság miatt, és néhány vállalat munkások ezreitől vált meg, az elektronikus
kereskedelemnek új lendületet adott a pandémia – írja az
AFP.

A Kantar tanácsadó cég adatai
szerint, mivel a világjárvány változtatott a vásárlási szokásokon, idén
mindössze három hónap leforgása
alatt 41 százalékkal nőtt a nemzetközi e-kereskedelem, míg 2020-ban
összességében 22 százalékkal.
Jó példa e tekintetben, hogy augusztus végén a Marks&Spencer
brit kiskereskedelmi hálózat közölte, megválik 7000 alkalmazottjától, majd e bejelentés után néhány
órával az amerikai e-kereskedelmi
cég, az Amazon bejelentette, hogy
3500 személyt alkalmaz az Amerikai Egyesült Államokban.
„A digitális kereskedelem régóta
létezik, most azonban egyértelmű,
hogy rendkívüli mértékben felélénkült” – fogalmazott az Alvarez &
Marsal vállalati szolgáltató cég
ügyvezető igazgatója, Herve Gilg.
A szakember úgy véli, azok a
vállalatok nyernek a legtöbbet
ebből a helyzetből, amelyek tevékenységének jelentős része már online zajlik. Ezen a téren is az
Amazon vezet, amely a koronavírus-világjárvány ellenére megduplázta nettó profitját az idei második
negyedévben – idézi az AFP hírét
az ednh platform.
A Kantar vállalat szerint Franciaországban,
Nagy-Britanniában,
Spanyolországban és Kínában a
2019-ben jegyzett 8,8 százalékról
2020 második negyedévében 12,4

százalékra nőtt az e-kereskedelem
piaci részesedése. A Kantar szakemberei hangsúlyozzák, hogy Kínában
a
tömegfogyasztási
cikkekkel kapcsolatos beszerzések
egynegyede az online kereskedelemben zajlik.
E precedens nélküli fejlemények
révén „valamennyi kiskereskedő
megértette, hogy az online jelenlét
nélkülözhetetlen, illetve hogy egyre
versenyképesebbeknek kell lenniük
ezen a területen” – jelentette ki
Stephane Charveriat, a Boston Consulting Group (BCG) társigazgatója. Hozzátette azonban, hogy az
online jelenlét jelentős beruházásokat feltételez egy olyan időszakban,
amikor a kiskereskedelmi cégeknek
üres a kasszájuk.
A franciaországi kiskereskedelmi
vállalatok szakmai szervezete
(CDCF) azzal a kéréssel fordult
nemrég a párizsi kormányhoz, hogy
vezessen be adócsökkentő programokat vagy egy amortizációs mechanizmust az e-kereskedelembe
történő beruházások támogatására.
Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter múlt csütörtökön bejelentette, hogy különféle, többek
között az állami beruházási bank
által kínált támogatások formájában
„több száz millió eurót” tesznek elérhetővé a francia kiskereskedelmi
vállalatok számára digitalizációjuk
megvalósítására, hogy tudják felvenni a versenyt olyan óriásvállalatokkal, mint az Amazon.
Stephane Charveriat úgy vélte, a
francia cégeknek internetstratégiára
van szükségük – amely akár más
vállalatokkal való szövetségre lépést is jelenthet – annak érdekében,
hogy felvehessék a versenyt a digitális piac óriásaival. (Agerpres)

Hétfőn kezdődött a parlamenti választási időszak

Hétfőn kezdődött a december
6-i parlamenti választási időszak – tájékoztatott az Állandó Választási Hatóság
(AEP) közleménye.

A választási időszak legfontosabb időpontjai:
Szeptember 11. – megalakul a
Központi Választási Iroda (BEC);
Szeptember 15. – a választási
szövetség létrehozásáról szóló jegyzőkönyv benyújtása a Központi Választási Irodához;
Szeptember 21. – az a határidő,
ameddig az országban lakóhellyel
rendelkező és külföldön tartózkodó,
valamint a külföldön lakóhellyel
rendelkező választópolgárok regisztrálhatnak a külföldi lakcímes
választási jegyzékben, és eldönthetik, hogy külföldi szavazóhelyiségben vagy levélben akarnak-e
szavazni;
Szeptember 21–24. – a diplomáciai és konzuli képviseletek közlik
az Állandó Választási Hatósággal a

külföldi szavazóhelyiségek székhelyével kapcsolatos javaslatokat;
Szeptember 25. – az AEP közli a
külügyminisztériummal azoknak a
külföldi helységeknek a jegyzékét,
ahol szavazóhelyiségeket kell létrehozni, valamint azok számát;
Szeptember 27. – az Állandó Választási Hatóság összeállítja az állandó választási jegyzéket a
levélben történő szavazásra;
Szeptember 28. – az Állandó Választási Hatóság a Román Posta
rendelkezésére bocsátja a levélben
történő szavazás választási jegyzékét;
Október 1. – létrejönnek a választókerületi választási irodák;
Október 7. – benyújtják a jelöltlistákat a külföldön lakóhellyel rendelkező román állampolgárok
választókerületében;
Október 7. – a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok szervezetei benyújtják a jelöltlistákat;
Október 18. – véglegessé válnak

a jelöltlisták a külföldön lakóhellyel
rendelkező román állampolgárok
választókerületében;
Október 18. – véglegessé válnak
a kisebbségekhez tartozó állampolgárok szervezeteinek jelöltlistái az
összes választási körzetben;
Október 22. – a jelöltlisták benyújtásának határideje;
Október 22. – az utolsó nap,
amelyen a választási jegyzéken lakóhellyel nyilvántartásba vett választópolgárok
kérvényt
nyújthatnak be az ideiglenes lakóhelyük közigazgatási-területi egységének polgármesteréhez, hogy
vegyék fel annak a településnek a
választási névjegyzékébe, amely
ideiglenes lakóhelyükül szolgál;
Október 27. – a választási jelek
benyújtása a Központi Választási
Irodához;
Október 28. – a választókerületi
választási irodák létrehozása az országban;
Október 30. – szavazólapok

nyomtatása a külföldön lakóhellyel
rendelkező román állampolgárok
választókerületéhez;
November 2. – véglegesek maradnak a jelöltlisták az ország választókerületeiben;
November 6. – a közvélemény
tudomására hozzák a szavazókörzetek határait, valamint a szavazóhelyiségeik számozását;
November 6. – a választási kampány kezdete;
November 18. – választási irodák
létrehozása;
November 21. – számítógépes
sorsolással kinevezik a belföldi szavazókörzetek választási irodáinak
elnökeit és helyetteseiket, valamint
a külföldi szavazóhelyiségek választási irodáinak elnökeit;
November 21. – a levélben történő szavazás választási irodája elnökeinek
és
helyetteseinek
kinevezése;
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November 21. – szavazólapok
nyomtatása;
November 16. – a külügyminisztérium közli az Állandó Választási
Hatósággal a diplomáciai és konzuli képviseletek javaslatait a külföldi
szavazóhelyiségek
székhelyével kapcsolatban;
November 24. – a szavazóhelyiségek választási irodáinak létrehozása;
December 3-án 24 óra – a levélszavazatok összegyűjtése a levélben
történő szavazás választási irodájában;
December 5., 7 óra – a választási
kampány vége;
December 6., 6 óra – megkezdődik a szavazás;
December 6., 21 óra – a szavazás
vége.
A kormány szeptember 3-i ülésén
fogadta el a parlamenti választások
dátumára és a lebonyolítás menetrendjére vonatkozó határozatokat.
(Agerpres)
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Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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

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

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

CUKRÁSZLABORBA, TERMELÉSBE és ELADÁSBA személyzetet keresünk. Tel. 0745-668-883.
(22245-I)
AzEUROIMOBILÜGYNÖKSÉGINGATLANÜGYNÖKÖT alkalmaz. Tel. 0747-115-565. (-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(22247-I)

APCHOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro e-mail-címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. (64996-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (22241-I)

AZEUROIMOBILügynökség INGATLANÜGYNÖKÖT alkalmaz. Az önéletrajzokat román nyelven
az office@euroimobil.ro e-mail-címre várjuk. (22200)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ leszedhető szilva nagy
mennyiségben Katonán (Cătina),
Kolozs megye (fogyasztásra, szilvaíznek, pálinkának). Telefon: 0771072-605. (sz-I)

Az Expert Insolvenţă SPRL a csődbe jutott ROWO
RT. cégfelszámolójaként alku útján eladja az
alábbi javakat:
nyersanyag (bükk rönkök, szélezetlen bükk, tölgy fűrészáru stb.),
félkész termék (standard darabok, széklábak stb.), késztermék
(székek, pellet tüzelőanyag stb.) és áru (székminták).
Megtekinteni Szovátán, a Parajdi út 115/B szám alatt lehet, a ROWO
Rt.-nél. Kikiáltási ár egy tömbben való eladás esetén 684.393 lej, héa
nélkül.
A javak egyenként is megvásárolhatók, a teljes lista és az eladási ár a
cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható.
Az ajánlatokat a cégfelszámoló székhelyén lehet benyújtani szeptember
30-áig.
Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az alku előtt
48 órával értesítsék erről a cégfelszámolót.
Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon:
tel.: 0354-405-232,
fax: 0254-713-311,
mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro

RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8609-I)
VENNÉK 80–100 kg közötti disznót. Tel.
0744-760-062. (8742)
ELADÓ tölgyfurnír, bútornak való faanyag, többféle méretű és modellű
félkész bútorajtó tölgy- és cseresznyefából.
Tel.
0770-321-505.
(8762-I)
ELADÓK három hónapos süldők
(nagy fehér fajta). Tel. 0729-925-074.
(sz)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0746-747089. (sz-I)

MINDENFÉLE

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

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.)

ÉPÍTŐCÉG, alkalmazunk devizest,
munkavezetőt, nyugdíjast is, garantált komolysággal. Tel. 0742-557-214.
(22224-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)
VÁLLALOK Lindab-lemezzel tetőfedést,
bármilyen ács- és bádogosmunkát,
tetőfestést,
ereszcsatorna,
lefolyó
készítését, külső szigetelést, kisebb
javításokat. Tel. 0755-839-372. (8656)
TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8635-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(8616-I)
VÁLLALJUK sírkeretek, kripták, fedlapok, sírkövek készítését és bármilyen munkát, ami hozzá tartozik,
elfogadható áron. Tel. 0752-643-455.
(8709-I)
VÁLLALOK bádogosmunkát, régi
tető javítását, meszelést, csatornajavítást, ácsmunkát, szigetelést és kerítésjavítást. Tel. 0756-796-531.
(8699-I)
VÁLLALUNK takarítást, elszállítunk
építőanyag-törmeléket,
-hulladékot,
vásárolunk ócskavasat. Tel. 0743-512168. (8694)

ÉPÍTŐCÉG vállal festést, felújítást,
bontást és tetőjavítást. Tel. 0747-816052. (8692)
TERMOPÁN ajtók és ablakok javítása, szúnyogháló készítése. Tel.
0771-383-725. (8740-I)
VÁLLALOK bármilyen építkezési
munkát. Tel. 0741-352-972. (8751)
7 ÉS 3 ÉVES kisfiúk felügyeletére
megbízható női személyt keresünk a
Kárpátok sétányról vagy a közeli zónából, változó programmal. Tel.
0740-075-206. (8753-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Te már ott vagy, ahol nincs
fájdalom, sírodra szálljon
áldás
és
nyugalom.
Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 8-án SZOMBATI
IRÉNRE
halálának
első
évfordulóján. Férje és fia,
Misike. (8734-I)

Egy pillanat, és mindennek
vége, olyan gyorsan távoztál a
végtelenségbe.
Maradt
a
bánat
és
egy
csendes
sírhalom, szerető szívünkben
örök
gyász,
fájdalom.
Fájó
szívvel
emlékezünk
CSATLÓS
ATTILÁRA
halálának 21. évfordulóján.
Emlékét őrzik öreg szülei,
leánya, Katika és családja,
testvére, Gyöngyi és családja.
Nyugodj békében! (8741-I)

Fájó szívvel emlékezünk és
emlékeztetünk szeptember 8án NAGY ÁRPÁD LÁSZLÓRA
halálának
nyolcadik
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Emléke legyen
áldott! Szerettei. (8739-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 8-án LŐRINCZI
ROZÁLIÁRA halálának 16.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét
őrzik
szerettei.
(8747-I)

ELHALÁLOZÁS
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a sepsiszentgyörgyi születésű
NAGY ÁGOTA
marosvásárhelyi lakos,
az Igiena kisipari szövetkezet
nyugalmazott áruszakértője,
2020. szeptember 3-án rövid
szenvedés után visszaadta lelkét
Teremtőjének. Utolsó földi útjára
szeptember 8-án, kedden 13 órakor kísérjük a sepsiszentgyörgyi
szemerjai református templom
temetőjébe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett lakótársunktól,
NAGY ÁGOTÁTÓL.
Nyugodjon békében, emléke legyen áldott!
A Kornisa negyedi 24-es
tömbház lakói. (-I)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagytata, após, rokon
és jó barát,
LENGYEL LÁSZLÓ
a Nemzeti Színház
volt dolgozója
életének 81. évében csendesen
megpihent. Temetése szeptember 8-án 15 órakor lesz a marosszentgyörgyi
új
temető
kápolnájából. Emléke szívünkben örökké élni fog!
A gyászoló család. (8746-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa,
após, apatárs, sógor, rokon és jó
szomszéd,
az urológia nyugdíjazott
főasszisztense,
CSEREY ZOLTÁN
életének 96. évében szeptember
6-án csendesen megpihent. Temetése szeptember 9-én 13 órakor lesz
a római katolikus
temetőben, szűk családi körben.
Nyugodj békében, tati!
A gyászoló család. (8754-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, testvér és rokon,
KACSÓ ROZÁLIA
türelemmel viselt betegség után
88. évében elhunyt. Temetése
szeptember 8-án 13 órakor lesz a
marosszentgyörgyi új temetőben. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki
Lengyel
Marika
kolléganőnknek és családjának
szerető FÉRJE elvesztése miatt
érzett
mély
fájdalmában.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! A kolléganők. (8749)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki, és mélyen együttérzünk a
családdal LENGYEL LÁSZLÓ
kománk elvesztése miatt érzett
fájdalmában.
Nyugodjon
békében.
Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak.
A Bajkó család. (8750)
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NE FOGJ MEG
MÁSOK ÁLTAL ÉRINTETT
TÁRGYAKAT!

1,5 m
NE üLJ FEL ZSúFOLT
KöZSZÁLLíTÁSI JÁRMŰVEKRE!

Együtt izoláljuk a vírust

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

1,5 m
TARTSD BE
A KIJELöLT úTVONALAKAT,
TÁVOLSÁGJELZŐKET!

1,5 m
KORLÁTOZD
A SZEMÉLYLÉTSZÁMOT
A HELYISÉGEKBEN!

