
Előreláthatólag már decemberben elkészül a sátortetős mű-
jégpálya, amelyet a Székelyföldi Jégkorong Akadémia létesít
Marosszentgyörgyön, a Sörpatika mögötti területen. A tervek
szerint a pályán a jégkorongedzések és meccsek mellett kor-
csolyázásra oktatják majd a gyerekeket, és szabadidős kor-
csolyázásra is lehetőség lesz. Hogy mikor és milyen
körülmények között tudják fogadni a korcsolyázókat, az el-
sősorban a járványhelyzettől függ. 

A készülőben lévő marosszentgyörgyihez hasonló sátortetős műjég-
pálya már több székelyföldi városban, Csíkszeredában, Sepsiszentgyör-
gyön, Gyergyószentmiklóson is üzemel. A Marosszentgyörgyön létesülő
műjégpályával lehetőség nyílik arra, hogy a térség felzárkózzon azon
székelyföldi városokhoz, amelyekben a gyerekeket korcsolyázni tanítják. 

A területet, ahol a létesítmény állni fog, a marosszentgyörgyi önkor-
mányzat bocsátotta rendelkezésre, a műjégpálya üzemeltetése pedig a
Marosmenti Leader Egyesületre hárul, amelynek öt polgármesteri hiva-
tal, köztük a marosszentgyörgyi is tagja. 

Megint lemaradtunk?

Az Európai Unió már júniusban elfogadott oltási stratégiájához
is, úgy tűnik, nehéz igazodni. Miközben Németország nemcsak ki-
dolgozta, de gyakorlatba is ültette a tervet, Romániában az államfő
múlt heti bejelentése szerint csak a héten készülnek ismertetni a stra-
tégiát. Odáig már eljutottunk, hogy kinevezték az oltási kampány ko-
ordinátorát a MOGYE-n végzett Valeriu Gheorghiţă, a bukaresti
központi katonai kórház főorvosa személyében, a valós felkészüléstől
azonban a jelek szerint még messze állunk. Márpedig az időfaktor
fontos, és az EU éppen emiatt biztosítja, hogy a tagállamok egyide-
jűleg jussanak hozzá a jó minőségű, az európai gyógyszerügynökség
által jóváhagyott oltóanyaghoz. Innen már a tagállamok feladata
megszervezni a vakcina megfelelő körülmények közötti tárolását,
szállítását és végezetül a lakosság beoltását, a pontos tájékoztatását.
A németek mintegy 90 százaléka egyetért az oltási tervvel, a hatósá-
gok megrendelték a szükséges tű- és fecskendőmennyiséget, kialakí-
tották a vakcinaközpontokat (Berlinben hatot), megoldották a
humánerőforrás-problémát, a központokban pedig készen állnak
arra, hogy december közepétől minden két percben beoltsanak egy
személyt. A BioNTech és a Pfizer laboratóriumok ugyanis már elin-
dították az engedélyezési eljárást, és elképzelhető, hogy a Covid–19
elleni védőoltási kampány még év vége előtt beindul. 

Antalfi Imola

Menyhárt Borbála
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Elkezdődött 
az Országos 
Színházi Fesztivál
A fesztiválon a Marosvásárhelyi Állami
Színház Tompa Miklós Társulatának is
bemutatják az egyik produkcióját. A
Retromadár blokknak csapódik és
forró aszfaltra zuhan című előadás –
Radu Afrim nagy sikerű rendezése –
nosztalgiával és iróniával idézi meg a
hetvenes évek Romániáját, az emlé-
kezés által a jelenbe nyúló szocializ-
musbeli életet.
____________2.
A Magyar Érdemrend
lovagkeresztjét 
vehette át 
Pál-Antal Sándor
Pál-Antal Sándornak a „Székelyföld tör-
ténetének kutatása terén végzett szer-
teágazó munkája, valamint tudomány-
és közösségszervező tevékenysége el-
ismeréseként” Áder János köztársasági
elnök a Magyar Érdemrend lovagke-
resztje kitüntetést adományozta. 
____________5.
Digitális eszközökre
pályáznak
Az online oktatás közepette a diákok
és a pedagógusok munkáját segítő di-
gitális eszközökre pályázik a maros-
szentgyörgyi önkormányzat. Bár a
kiírás szerint a kormány az online ok-
tatást szeretné ezáltal megkönnyíteni,
a benyújtási határidőt kitolták febru-
árra, ezt követően lesz az elbírálás,
majd a nyertesek esetében az eszkö-
zök beszerzése. 
____________6.

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 6. oldalon)

A járványhelyzet függvénye, hogy miként tudják működtetni

Rövidesen elkészül 
a sátortetős műjégpálya



Adventi erkélykoncert
Népzenei koncertsorozattal készül a karácsonyra a Ha-
gyományok Háza. Advent négy vasárnapján román idő
szerint 18 órától a budapesti Budai Vigadó Corvin téri
teraszán a Bazseva, a Fonó, a Babra zenekar és a
Magos együttes dallamai csendülnek fel. A koncertek
élőben követhetők a szervezők Facebook-oldalán és
YouTube-csatornáján. 

Barcasági online gyermekfesztivál
A virtuális térben zajlik, így mindenki számára elérhető
a harmadik alkalommal megrendezett barcasági gyer-
mekfesztivál. A rendezvény november 22-én, vasárnap
kezdődött, és 26-án, csütörtökön zárul. A részvétel in-
gyenes, egyes programokhoz előzetes regisztráció

szükséges. A részletes program az esemény Facebook-
oldalán található. 

Mesefesztivál az interneten
A sepsiszentgyörgyi Tipe Tupa Egyesület szervezésé-
ben november 21–28. között az interneten zajlik az V.
Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál. A rendezvény
minden programja az esemény Facebook-oldalán –
https://www.facebook.com/holnemvoltmese – követhető.

Kamarazeneest a Kultúrpalota
nagyterméből

November 26-án, csütörtökön 19 órától kamarazeneest
élő közvetítése követhető a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lota nagyterméből a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján. Fellép a fil-
harmónia fúvósoktettje, műsoron: Mozart- és Beetho-
ven-művek.

November 22-én, vasárnap vette kezdetét az Országos
Színházi Fesztivál. Az ország legrangosabb, mindeddig
Bukarestben szervezett színházi seregszemléje idén kerek
évfordulóhoz érkezett: harmincadik alkalommal került
megszervezésre. A szakma által külföldön is méltán elis-
mert Országos Színházi Fesztivált (FNT) is elérték a jár-
vány okozta helyzet hátrányai, így kerek évforduló ide
vagy oda – a szervezők nagy ünneplésre készültek –, a
szemle online, illetve multimédiás térben kerül a közönség
elé. Öröm az ürömben: legalább bárki által megtekinthe-
tőek lesznek a virtuálisan és ingyenesen látogatható elő-
adások, a szemle idén a jelen és a múlt párbeszédére épülve
zajlik. 

A november 29-ig, vasárnap estig tartó fesztivál mottója
(FNT30/FNT másképp) is jelzi mindezt, a program azon-
ban – a lehetőségekhez képest – ismét gazdag: a számos
mai és múltbéli, online megtekinthető produkció mellett
lesznek kerekasztal-beszélgetések, virtuális tárlatnyitók,
rövidfilmek és dokumentumfilmek, a fesztivál művészeti
koncepciója és programja Ludmila Patlanjoglu, Maria Zăr-
nescu és Călin Ciobotari színikritikusok munkája. 

Az Országos Színházi Szövetség (UNITER) és a Román
Televízió által szervezett fesztivál programját a szemle
honlapján (fnt.ro) leírásokkal, fotógalériákkal és rövidfil-
mekkel az alábbi linken: https://bit.ly/3ntNV5c, illetve pdf-
formátumban a következő linken lehet megtekinteni:
https://bit.ly/2UEUBB7. A programban feltüntetett előadá-
sok az adott időponttól számított 48 órán belül tekinthetők
meg, ez alól kivételt képez a november 25-én 21.30 órakor
kezdődő produkció, amelyet 24 órán keresztül tekinthet
meg online az érdeklődő közönség. A Szavak, szavak, sza-
vak… szekcióban megtekinthető két kollokvium, valamint
a Közeli távol című kiállítás a szemle teljes időtartama alatt
látogatható, visszanézhető. Az FNT on Air szekcióban ta-
lálható előadások ugyancsak visszahallgathatók a fesztivál
teljes ideje alatt a www.eteatru.ro/ honlapon. Mivel a teljes
szemlét ingyenesen lehet virtuálisan látogatni, az előadá-
sokat és kiegészítő rendezvényeket online megtekinteni, a
szervezők ez évben eltekintettek a jegyárusítástól. Szinte
mindegyik vetített produkció külön aloldallal rendelkezik
a fesztivál honlapján és Facebook-oldalán, amelyeken szá-
mos információt megtalálhatunk az adott előadásról, ese-
ményről. 

Az idei Országos Színházi Fesztivál előadói, alkotói,
résztvevői, bemutatottjai között olyan nevek szerepelnek,
mint Giorgio Strehler, Marcel Iureş, Liviu Ciulei, Andrei

Şerban, Miriam Răducanu, Bocsárdi László, Mihai Mănu-
ţiu, Maia Morgenstern, Ion Caramitru, Tompa Gábor, Alina
Nelega, avagy Radu Afrim. 

A fesztiválon a Marosvásárhelyi Állami Színház Tompa
Miklós Társulatának is bemutatják az egyik produkcióját.
A Retromadár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan
című előadás – Radu Afrim nagy sikerű rendezése – nosz-
talgiával és iróniával idézi meg a hetvenes évek Romániá-
ját, az emlékezés által a jelenbe nyúló szocializmusbeli
életet. A fesztiválon látható produkciókat tizenkét program-
pontba csoportosították, a FNeuitareT címet viselő prog-
ram olyan előadásokat foglal magába, amelyek nagy
hatással voltak a romániai színjátszás alakulására az elmúlt
évtizedekben – a marosvásárhelyi teátrum produkcióját is
ezen szekcióban tekinthetik meg az érdeklődők november
28-án este 7 órától. A többi előadáshoz hasonlóan ezt a pro-
dukciót is ingyenesen közvetíti a fesztivál a saját honlapján,
ahol angol, valamint román felirattal 48 órán át lesz elér-
hető a következő linken: 

https://fnt.ro/2020/pasarea-retro-se-loveste-de-bloc-si-
cade-pe-asfaltul-fierbinte-de-radu-afrim/

IDŐJÁRÁS
Borús idő
Hőmérséklet:
max.30C
min.-10C

Ma EMMA, 
holnap KATALIN napja.
EMMA:germán eredetű, alak-
változataival, az Irma és a német
Erma névvel együtt Ermin, Irmin
germán isten nevéből származik,
más feltevések szerint a germán
hermion néptörzs nevéből ered. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. november 23.

1 EUR 4,8732
1 USD 4,1013

100 HUF 1,3521
1 g ARANY 246,1113

Adventi koszorúk 
a Máltai Szeretetszolgálattól

A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei
adventi koszorúkat és karácsonyi dekorációkat készítet-
tek eladásra, a bevételből a nehéz helyzetben lévő sze-
mélyeket támogatnák. A kínálatot a Máltai
Szeretetszolgálat Facebook-oldalán lehet megtekinteni,
rendelni is innen lehet. 

Iratkozás matematika szakkörbe
Elkezdődött a beiratkozás a Vályi-kör 2020/2021-es tanévé-
nek tevékenységeire. A járvány miatt ebben a tanévben a
Vályi Gyula Matematika Társaság online szervezi meg a
matematika szakköröket. A tanulók beiratkozás után vehet-
nek részt a szakköri tevékenységeken, melyek a Google G
Suite for Education platformon fognak zajlani a Google
Meet, Google Drive, Google Docs és a Google Classroom
felületeket használva. 

Még fogadják a betegeket
A Dora Medicals Orvosi Központ novemberre még fogad
küldőpapírral laborvizsgálatra betegeket. Érdeklődni a
0265-212-971-es telefonszámon lehet.

Segítség karanténban lévőknek
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igaz-
gatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet elő-
írásainak megfelelően élelmet biztosít a házi
elkülönítésben levő és a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság nyilvántartásában szereplő kiszolgáltatott sze-
mélyek számára, a házi elkülönítés/karantén 14 napos idő-
tartamára, a SARS-COV-2 vírus terjedésének korlátozása
érdekében. Bővebb tájékoztatás a szociális igazgatósá-
gon, a 0365-430-859-es telefonszám 103-as mellékállomá-
sán kérhető. 

Űrkiállítás a Shopping Cityben
A marosvásárhelyi Shopping Cityben megnyílt a Space in
The City című űrkiállítás, amely a különleges látnivalók mel-
lett arra is lehetőséget nyújt, hogy a látogatók kipróbálják a
NASA űrhajósainak hivatalos edzőprogramját. A kiállítás ja-
nuár 3-ig tekinthető meg.

Évszakok – az Ariel színház 
online előadása

November 29-én, vasárnap 10–20 óra között a marosvá-
sárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Évszakok című
előadása tekinthető meg az interneten. Jegyet az Ariel szín-
ház jegypénztáránál (Nyomda utca 4. szám) lehet váltani
személyesen pénteken 10–13, illetve 17–19 óra között. Az
előadás linkjét a néző által megadott e-mail-címre küldik el,
a jegyvásárlást követően. További információk a 0740-566-
454 mobilszámon kérhetők naponta 9–13 óra között. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

24.,kedd
A Nap kel 

7 óra 37 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 41 perckor. 
Az év 329. napja, 
hátravan 37 nap.

Megyei hírek

Kedden este az Erdélyi Magyar Televízió Kultúr-
cseppműsorában a mese műfajáról és annak lehetősé-
geiről Szabó Enikő mesemondó-meseterapeutával,
Zámborszky Eszter mesemondó és mesepedagógussal,
illetve Agócs Gergely mesemondó-néprajzkutatóval be-
szélget Kányádi Orsolya műsorvezető. A Metszetcímű
műsorban Antal Erika annak jár utána, hogy milyen

veszteségeket eredményeztek a helyhatósági választások
a magyar önkormányzati képviselet szempontjából a
szórvány esetében. Kiss Tamás szociológust, Winkler
Gyula EP-képviselőt, Benedek Zakariást, a szórvány
parlamenti képviselőjét is megkérdezi a témáról. Követ-
hetők a műsorok az Erdély TV képernyőjén és Face-
book-oldalán. 

Mese és választások az Erdély TV műsorán

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Online térben ingyenes megtekintés
Elkezdődött az Országos Színházi Fesztivál

Kaáli Nagy Botond



Megugrott a kórházak és más rendszerszintű fon-
tosságú intézmények elleni informatikai támadások
száma Németországban egy vasárnap ismertetett
kormányzati kimutatás szerint.

A szövetségi parlament egyik ellenzéki pártja, a liberális
Szabad Demokrata Párt (FDP) frakciójának írásbeli kérdésére
összeállított statisztika szerint informatikai bűnözők 43 alka-
lommal hajtottak végre eredményesen támadást kórházak
ellen a január–novemberi időszakban.

Ez több mint kétszeres növekedés tavalyhoz képest, és azt
jelenti, hogy majdnem minden hétre jut legalább egy sikeres
támadás – emelte ki az adatokat ismertető Frankfurter Allege-
meine Sonntagszeitung (FAS).

A vasárnapi lap összeállítása szerint az úgynevezett kritikus
infrastruktúra – az ország működéséhez szükséges szolgálta-
tási hálózat – más elemeit, például energiaszolgáltatókat és
vízközmű-üzemeltetőket is egyre gyakrabban érnek támadá-
sok. Novemberig 171 esetet regisztráltak, míg tavaly egész
évben 121, 2018-ban 62 eredményes támadás történt.

Azonban a növekedés nemcsak az informatikai bűnözés ki-
terjedésének tulajdonítható, hanem a digitalizáció előrehala-
dásának is. Egyre több kórházban vezetnek be elektronikus
ügyintézési rendszereket, ezért a lehetséges célpontok száma
is emelkedik – mutatott rá a FAS.

A kórházak a rendszereik védelmében is fejlődnek, de még
nem mindegyik érte el a biztonságos működéséhez szükséges

szintet – mondta a lapnak Isabel Münch, a szövetségi infor-
matikai biztonsági hivatal (BSI) szakértője, kiemelve, hogy
az informatikai fejlesztésre szánt források legkevesebb 15 szá-
zalékát a biztonság erősítésére kellene fordítani.

Elmondta, hogy gyakran tapasztalni a támadások számának
hullámszerű emelkedését a kritikus infrastruktúra valamely
területén. A koronavírus-világjárvány elindulásával a kórházak
elleni támadások száma felszökött. Több bűnözői csoport
ugyan bejelentette, hogy a járvány miatt megkíméli az egész-
ügyet, de ezekből a fogadkozásokból nem sokat érezni a gya-
korlatban – fejtette ki a szakember.

A bűnözők általában úgynevezett zsarolóvírust telepítenek,
amely titkosítja az adott rendszer adatait, és a titkosítás felol-
dásáért pénzt – általában bitcoin kriptovalutát – követelnek.

A kórházak elleni támadások életveszélyesek lehetnek –
emelte ki a FAS, felidézve egy szeptemberi düsseldorfi esetet.
Az észak-rajna-vesztfáliai tartományi főváros legnagyobb kli-
nikáján szeptember 11-re virradóra egy támadás miatt össze-
omlott az informatikai rendszer, ezért nem tudtak fogadni egy
azonnali ellátásra szoruló beteget, akit a Düsseldorf melletti
Wuppertalba kellett szállítani. A beteg meghalt.  Időközben
ugyan kimutatták, hogy túlélési esélyei nem lettek volna job-
bak, ha el tudták volna látni a düsseldorfi klinikán. A támadás
azonban így is annyira súlyos károkat okozott, hogy a papír
alapú adminisztrációra átállított sürgősségi osztály 13 napra
kiesett a tartományi főváros ellátórendszeréből. (MTI)

Egyre több informatikai támadás éri a német kórházakat

A lengyelek több mint 80 százaléka továbbra is tá-
mogatja országuk európai uniós tagságát, az évek
óta magas támogatottságra nem volt hatással az
uniós források feltételrendszere miatt emelt lengyel
vétó sem – derül ki a hétfőn közölt felmérésből.

A lengyel EU-tagságot támogatók aránya évek óta az egyik
legmagasabb európai viszonylatban, a CBOS lengyel állami
közvéleménykutatóintézet szerint idén márciusban 89 száza-
lékot ért el.

A Rzeczpospolita lengyel napilap megrendelésére az IBRIS
cég által készített, hétfőn ismertetett felmérés szerint a len-
gyelek 81,1 százaléka Lengyelország EU-tagságának megőr-
zése mellett szavazna, ha erről népszavazást tartanák most.

Az uniós források lehívásának jogállamisági feltételekhez
kötése körüli vita nem volt hatással a tagság támogatottságára
– kommentálják a felmérést a napilapban. Rámutatnak: az
uniós tagságot a felmérésben a kormányzó Jog és Igazságos-
ság (PiS) párt híveinek 83 százaléka támogatta.

Azt, hogy jogállamsági feltételekhez kössék az uniós for-
rások felhasználását, a megkérdezettek 44,8 százaléka akarja.
Szinte ugyanannyian – a válaszadók 44,2 százaléka – ellen-
kező állásponton vannak.

Lengyelország és Magyarország múlt hétfőn nagyköveti
szinten elutasította a 2021 utáni uniós költségvetést és a hely-
reállítási alapot a hozzájuk kapcsolódó feltételrendszer miatt.
Egyes lengyel ellenzéki politikusok ennek kapcsán azzal vá-

dolták meg a lengyel kormányt, hogy ki akarja vezetni az or-
szágot az EU-ból.

Az ilyen véleményekre reagálva a lengyel külügyminisz-
ter-helyettes, Szymon Szynkowski vel Sek hétfőn a lengyel
közszolgálati rádióban politikai fikciónak nevezte a Lengyel-
ország távozásáról szóló véleményeket.

A diplomata szerint a javasolt uniós feltételrendszer „mesz-
szemenő következményekkel” járna az EU számára, Varsó
pedig „az erős unióban érdekelt”. „Magyar partnereinkkel
együtt jeleztük, hogy az ilyen költségvetési csomag (...) szá-
munkra elfogadhatatlan, sérti az uniós alapszerződéseket” –
húzta alá a miniszterhelyettes.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök egy hétfői 
Facebook-bejegyzésében megerősítette: kormánya „igent
mond az EU-ra”, elutasítja viszont a „büntető mechanizmu-
sokat”. „Kiállunk az alapszerződések betartása mellett, hatá-
rozottan ki kell mondani, hogy senki sem erőltetheti ránk
idegen víziók megvalósítását” – hangsúlyozta Morawiecki.

A Dziennik Gazeta Prawna című gazdasági napilap hétfőn
a PiS többéves politikai stratégiájának kiszivárgott tervezetét
ismertette, az év végéig elfogadandó dokumentum a lap sze-
rint erőteljesen épít Lengyelország EU-tagságára. „A lengyel–
magyar vétó kapcsán megjelent aggodalmak ellenére (...) a
tervezetben nemcsak hogy gyakran hivatkoznak az EU-ra, de
kifejezetten beillesztik Lengyelországot az EU politikájába és
stratégiájába” – olvasható a cikkben. (MTI)

A lengyelek támogatják az EU-tagságot

Több ezren kísérték utolsó útjára Irinej pátriárkát,
a szerb ortodox egyház vezetőjét vasárnap Belgrád-
ban, a televízióban is közvetített liturgián viszont
láthatóan nagyon kevesen tartották be a koronaví-
rus-járvány elleni előírásokat, nem viseltek masz-
kot, nem tartották egymástól a kellő távolságot, és
a figyelmeztetések ellenére a legtöbben megcsókol-
ták a koporsót és a keresztet.

A 90 éves Irinej pátriárka, aki tíz éven át vezette a szerb or-
todox egyházat, pénteken halt bele a koronavírus-fertőzés szö-
vődményeibe, és a kormány háromnapos gyászt hirdetett az
egyházfő tiszteletére.

Noha Szerbia nem egyházi állam, az állam és az egyház sok
ponton összeér, Irinej pátriárka többször is nyíltan támogatta
Aleksandar Vucic államfőt és politikáját.

Irinej pátriárkát a belgrádi Szent Száva-templomban temet-
ték el, ő az első, aki itt lelt végső nyughelyre. Az új pátriárkát
a szerb ortodox egyház a várakozások szerint három hónapon
belül választja meg, addig a szarajevói ortodox érsek, Hrizos-

tom Jevic látja el az egyházfői feladatokat. Három héten belül
most másodszor kísértek utolsó útjára magas rangú szerb or-
todox egyházi vezetőt. November elsején maga Irinej pátriárka
búcsúztatta Amfilohije püspököt, a szerb ortodox egyház mon-
tenegrói vezetőjét. Néhány nappal később a szerb pátriárkát
koronavírus-fertőzéssel szállították kórházba, ahol két héttel
később, pénteken elhunyt.

Amfilohije püspököt még nyitott koporsóban temették el
három héttel ezelőtt, a hívők pedig tiszteletük jeléül megcsó-
kolták a halottat és a felállított keresztet is. Irinej pátriárkát
már üvegtetejű koporsóban ravatalozták fel, de a hívőket ez
nem tartotta vissza attól, hogy magát az üvegfedelet és a ke-
resztet is megcsókolják, amikor lerótták kegyeletüket. A szerb
ortodox egyház papjainak többsége egyébként nem tartja és
nem tartatja be a liturgiák során a járványellenes előírásokat,
továbbra is ugyanazzal a kanállal áldoztatnak, és mindenkinek
csókra tartják a keresztet.

A 12 milliós szerb ortodox egyház legtöbb tagja Szerbiában,
Montenegróban és Boszniában él. (MTI)

Romániának igyekeznie kell gyakorlatba ültetni a
vakcinastratégiáját, hiszen nem maradhat le túlságosan
az uniós államoktól. Bár a koronavírus-tesztelésre, a
kontaktszemélyek felkutatására is voltak uniós javasla-
tok, ebben nem állunk a helyzet magaslatán. Mind a
tesztek minősége, mennyisége, ára szempontjából na-
gyok az eltérések az unión belül. A védőoltás tekinteté-
ben remélhetőleg egységes stratégiákra lehet számítani.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell a vakcinaközpontok
kapacitását, a felkészült személyzetet, azt, hogy a lakos-
ság számára árban elérhető legyen a védőoltás (nem
úgy, mint a tesztek esetében). Az Európai Unió szaksze-
rűséget, felelősséget és összetartást követel a védőoltási
programot, a megelőzési intézkedések betartását ille-
tően. Tekintve, hogy Romániában nem kötelezik a lakos-
ságot a koronavírus elleni védőoltásra, nehéz lesz
meggyőzni az embereket ennek hasznosságáról. Mivel
mindenki nem kaphatja meg egyszerre a vakcinát, első-
ként az egészségügyiek, a szociális otthonokban dolgo-
zók, a 60 év fölöttiek, a krónikus betegek, a nagy
kockázatnak kitett dolgozók, a hátrányos társalmi cso-
portokhoz tartozók kapnak védőoltást. 

A világjárvány elmúlt fél évében tapasztalt kapkodás,
az elkövetett hibák, a hatóságok felkészületlensége is fe-
lelős azért, hogy a lakosság „oltási kedve” a mélypon-
ton van, talán ezen lesz a legnehezebb változtatni.

Kevesebb teszt, kevesebb beteg
A legutóbbi tájékoztatás óta 4207 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte 9938 tesztet
végeztek el – közölte hétfőn a Stratégiai Kommuni-
kációs Csoport (GCS). Az új esetekkel 422.852-re
nőtt a fertőzöttek száma. Ez idáig 3.908.681 korona-
vírusteszt eredményét dolgozták fel az országban.
Ezek közül 9938-at az elmúlt 24 órában végeztek el,
7488-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll
alapján, 2450-et pedig kérésre. (Agerpres)

A járványhelyzet alakulásától
függ az oktatási tevékenység 

A járványhelyzet alakulásának függvényében és az
országos vészhelyzeti bizottság határozatainak figye-
lembevételével fognak dönteni a hatóságok arról,
hogy miként folytatódik a tevékenység a közoktatás-
ban – szögezi le a tanügyminisztérium. A szaktárca
hétfői közleményében hangsúlyozza, hogy a megyei
tanfelügyelőségek kötelesek biztosítani a kellő erő-
forrásokat azon tanulók számára, akiknek nincs hoz-
záférésük a szükséges technológiai eszközökhöz és
az internethez. Az oktatási tárca a járványhelyzet ala-
kulásának függvényében, illetve az országos vész-
helyzeti bizottság határozatainak figyelembevételével
dönt majd az oktatási tevékenység folytatásának
módjáról. (Agerpres)

Ismét első a kolozsvári BBTE
A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) áll a romániai egyetemek rangsorának élén
2020-ban is. A kolozsvári egyetem immár ötödik éve
foglalja el a lista első helyét, derül ki a Romániai Ku-
tatók Ad Astra Egyesülete által közzétett egyetemi
metarangsorból (https://ad-astra.ro/), amely a romá-
niai egyetemek hierarchiáját állítja fel a felsőoktatási
intézmények nemzetközi rangsorokban való szerep-
lése nyomán, derül ki a BBTE hétfőn kiadott közle-
ményéből. A közlemény szerint a 97 romániai
egyetem közül csak 28 állami egyetem jelenik meg a
különböző nemzetközi ranglistákon, ez a 2019-es
adathoz (30) képestt csökkent.

Hideg éjszakák és reggelek
A következő két hétben is hideg, fagyos éjszakákra
és reggelekre kell számítani, némi csapadék novem-
ber 29-e körül, illetve jövő héten várható – derül ki az
Országos Meteorológiai Szolgálat november 23-a és
december 6-a közötti időszakra vonatkozó előrejel-
zéséből. Erdélyben hideg lesz a jelzett periódus első
hetében, éjszaka és reggelente mínusz 8, mínusz 4
Celsius-fokig csökken a hőmérséklet, a keleti meden-
cében mínusz 10 fok is lehet. A nappali csúcsértékek
az alacsonyan fekvő térségekben fagypont és +2
Celsius-fok, a magasabban fekvő régiókban 7 és 9
fok között változnak. November 29-e és december 2-
a között aztán enyhül az idő, nappal 7-12 fokra, éj-
szaka mínusz 2 és plusz 2 fok közötti hőmérsékletre
kell számítani, majd az azt követő napokban a de-
cember elején megszokotthoz hasonlóan alakul az
időjárás. Gyenge csapadék november 30-a körül, il-
letve az azt követő napokban esedékes.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Megint lemaradtunk?

Több ezren voltak 
a szerb ortodox egyházfő temetésén

A több mint félmilliós, észak-olaszországi Alto Adige
(Dél-Tirol) lakosainak 63,9 százaléka vett részt a
péntektől vasárnapig tartó koronavírus-tesztelésen,
amelyen a résztvevők 0,9 százaléka bizonyult tünet-
mentes pozitívnak – jelentették az olasz hírügynök-
ségek. 

A vasárnap 6 órakor lezárult tesztelésen a több mint 536
ezer lakosból több mint 343 ezren vettek részt. A szűrt szemé-
lyekből 3185-en bizonyultak pozitívnak.

A tünetmentes pozitívak felkutatására indított tömeges szű-
résre ötéves kortól várták a tartomány lakosait a térség 116
önkormányzatában. A részvételi arányt az egészségügyi ható-
ságok eredményesnek értékelték, annak ellenére, hogy alatta
maradt a kezdetben célként kitűzött hetven százaléknak. A
tesztelés mintegy kétszáz szűrési ponton zajlott, tizenegyezer
egészségügyi dolgozó és gyógyszerész, valamint a vöröske-
reszt önkéntesei, katonák és tűzoltók segédletével.

A szűrés hétfőtől szerdáig a gyógyszertárakban és a házior-
vosi rendelőkben folytatódik.

Alto Adige autonóm tartomány november 8-tól nyilvání-
totta területét kiemelten járványveszélyesnek, vagyis vörös zó-
nának.

Arno Kompatscher kormányzó meglepetésnek nevezte a
szűrt pozitívak egy százalék alatti arányát, hangsúlyozva, hogy
a régióban a reprodukciós ráta 1,5-nek felel meg.

– Tesztelés nélkül a szigorú korlátozásokat egészen kará-
csony utánig meg kellett volna hosszabbítani, a tesztelési ered-
mények fényében viszont fokozatosan oldhatjuk az
intézkedéseket – jelentette ki Kompatscher. Közölte, hogy
keddtől újranyitják az általános iskolákat. A síszezon újrain-
dítását korainak nevezte, hangoztatva, hogy reményeik szerint
januártól meg tudják nyitni a pályákat a látogatók előtt. A dec-
ember közepén Alto Adigéban esedékes sívilágkupa verse-
nyeit közönség nélkül rendezik meg.

Az Alto Adigéban rendezett szűrést Bolzano városában
Ausztriából érkezett megfigyelők is nyomon követték, ahol
december 5-től készülnek tömeges tesztelésre. (MTI)

Az Alto Adigé-i tesztelés meglepő eredménye



Még ezen a héten befejezi a
kivitelező cég a térrendezést
Backamadarason, és ezzel 
lezárul a két helyi csorgó fel-
újítása – tájékoztatott Szőcs
Antal polgármester.

A község a nyárádmenti LEA-
DER programon nyert támogatást,
hogy a faluközpontban, valamint az
önkormányzat és az egészségügyi
központ szomszédságában lévő
csorgókat rendbe tegye és környe-
zetét szépítse. Így a felső csorgó-
ként ismert forrást néhány méterrel
elköltöztették, ezután zöldövezet,
pihenőhely veszi körül, és az utcá-
ról való megközelítése érdekében
bejárót építettek. A vízért érkezők-
nek parkolót alakítottak ki, ugyanis
nemcsak a helyiek használják a
vizet, sokan felkeresik távolabbról
is. Ottjártunkkor egy fiatalember
töltötte meg az edényeit. Elmondta,
a környéken ismer néhány jó vizű
forrást, a madarasinál is többször

megfordul évente, szívesen fo-
gyasztják otthon a csorgóvizet –
mondta el a tíz kilométerről érkezett
személy.

A faluközpontban levő, „lenti”
csorgó környékét is rendezték, tér-
burkolatot tettek le, zöldövezetet
alakítottak ki, fákat ültettek, a
szomszédos autóbuszmegállót is
rendbe tették és új várakozót épí-
tettek.

Kérdésünkre az elöljáró el-
mondta: a héten befejezi a kivite-
lező a munkálatot, néhány
csemete, kúszócserje és virág elül-
tetése maradt hátra, a buszmegál-
lóban pár fém díszítőelem kerül
még a helyére, továbbá a két
helyszínen összesen tíz, fából ké-
szült pihenőalkalmatosságot he-
lyeznek ki. A község vezetője
szerint ezzel teljesen más arculata
lett a két helynek, megszépült a
faluközpont is.

Ezt a lakosság többsége is így
látja, ennek ellenére kényes kérdés
lesz megőrizni a környezetet ebben

a formájában – aggódik a polgár-
mester. Nagyon kell rá ügyelnie
mindenkinek, és ez nem lesz köny-
nyű, hiszen – főleg a faluközpont-
ban – sokan megfordulnak az
üzletekben és a kútnál is vízért, így
az autók parkolására figyelni kell.
Ezt nem mindenki tartja szem
előtt, a napokban már megtörtént,
hogy a még be sem fejezett terü-
letre ráhajtott egy autós. Ugyanak-
kor a szekértulajdonosok sem
örülnek, hogy ezután nem közvet-
lenül a csorgó mellett állhatnak
meg, hanem vödröt kell vinniük
magukkal, ha a lovaikat itt szeret-
nék megitatni. Ezért a községgazda
azon gondolkodik, hogy a felújított
területeket, ha kevésbé látványos
módon is, de valamiképp le kell
majd határolniuk.

A beruházás értéke 194 ezer lej,
pályázati alapokból fedezték, az ön-
kormányzatot a tervek elkészítése
és az engedélyeztetés költségei ter-
helték csupán – részletezte Szőcs
Antal.

Gligor Róbert László
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Nem lesz könnyű épségben megőrizni 
Befejezik a térrendezést Backamadarason

Koronavírus elleni vakcina 
Oltási karavánok

„Az elmúlt négy évben elértük:
tilos átszervezni a megyéket, váro-
sokat, illetve községeket, ha annak
az a célja vagy következménye,
hogy módosul az adott közigazgatási
egység etnikai aránya, és ha az intéz-
kedés korlátozza az alkotmány és a
nemzetközi egyezmények által előírt
kisebbségi jogokat” – mondta el
Cseke Attila RMDSZ-es szenátor a
közigazgatási átszervezés veszélyé-
ről és a decemberi választások tétjé-
ről tartott hétfői sajtótájékoztatóján.

A közigazgatási szakpolitikus rá-
mutatott: a román politikai pártok
egyre gyakrabban beszélnek az or-
szág közigazgatási átszervezéséről,
illetve hasonló intézkedéseket ve-
zettek be a kilencvenes években
Szlovákiában is, amelynek eredmé-
nyeként a felvidéki magyar közös-
ség képviselete csökkent. „Egy
megyében sincs magyar többség a
nyolcból, úgy húzták meg a megye-
határokat” – mutatott rá az
RMDSZ-es szenátor.

Cseke Attila hangsúlyozta: az
RMDSZ által a parlamentben elért
eredményt Klaus Iohannis államfő
az alkotmánybíróságon támadta
meg, sikertelenül. 2019-ben pedig
az akkori szociáldemokrata kor-
mány a megyék meghatározásánál
az etnikai jelleg figyelembevételét

törölni akarta a sürgősségi kor-
mányrendelettel elfogadott közigaz-
gatási törvénykönyvből. „Az elmúlt
négy évben sikerült a romániai ma-
gyarság szétforgácsolására irányuló
kísérleteket kivédeni. Láthatjuk
azonban, hogy folyamatosan újabb
és újabb ilyen támadásokra készül-
hetünk. Gondoljuk csak el, hogyan
lehetne megszüntetni a székely me-
gyék magyar többségét, a Partium-
ban és más régiókban is a magyar
többségű önkormányzatokat átszer-
vezéssel megsemmisíteni. Amit a
törvény által sikerült garantálni, azt
meg kell védenünk a következő
négy évben is. Ezt csak erős parla-
menti képviselettel tudjuk elérni” –
mondta Cseke Attila.

Az RMDSZ szenátusi frakcióve-
zetője rámutatott: „az erdélyi ma-
gyarságnak megkerülhetetlennek
kell lennie a romániai döntéshozás-
ban, különben több, ellenünk irá-
nyuló intézkedésre számíthatunk, és
nem leszünk ott, hogy kivédjük
őket, nem tudunk törvényi garanciát
szerezni kisebbségi jogainknak.
Nem engedhetjük meg, hogy nélkü-
lünk döntsenek ezekben a kérdések-
ben, nem engedhetjük meg, hogy
szétdarabolják az erdélyi magyarsá-
got. Ez a december 6-i választások
tétje”. (közlemény)

Oltási karavánokat is szerveznek a fogyaték-
kal élő vagy a vidéki, alacsony mobilitású
személyek számára a koronavírus elleni or-
szágos kampány keretében, jelentette be va-
sárnap este Valeriu Gheorghiţă, a kampány
koordinátorára.

„Az oltási központokat egyrészt a kórházakban ala-
kítják ki, ahol az egészségügyi személyzet kapja meg
a vakcinát. Ezeken kívül lesznek fix oltási pontok, il-
letve karavánok is – ez utóbbiak a fogyatékkal élő
vagy a vidéki, alacsony mobilitású személyek szá-
mára” – nyilatkozta a szakember a Digi24 műsorá-
ban.

A legoptimistább forgatókönyv szerint az első dó-
zisok december második felében érkezhetnek Romá-
niába, a pesszimistább forgatókönyv szerint pedig
január-februárban, mondta a koronavírus elleni orszá-
gos oltási kampány koordinátora, aki szerint az ország
legalább 2,4 millió dózis vakcinát kapna az AstraZe-
neca gyártótól és valószínűleg ugyanennyit a Pfizertől.

– 1.200.000 dózisból be tudunk oltani megközelí-
tőleg 600.000 személyt. Az egészségügyi rendszerben

jelenleg 250.000–300.000 személy dolgozik. Tehát
beolthatjuk az egészségügyi rendszerben és a szociá-
lis ellátó rendszerben dolgozókat, és nagy valószínű-
séggel ezzel párhuzamosan elkezdjük a
veszélyeztetett társadalmi kategóriák – idősek és kró-
nikus betegek – beoltását is – mutatott rá az orvos.

A vakcinát a Cantacuzino Intézetben raktározzák,
ugyanakkor lesz hat regionális központ is – hat kato-
nai kórház –, amelyeket felszerelnek a mínusz 80 Cel-
sius-fokot biztosító hűtőberendezésekkel, mutatott rá
a szakember.

Mínusz 80 Celsius-fokban az oltásokat hat hónapig
lehet raktározni, a raktározási kapacitás azonban
véges, így az oltásokat minél hamarabb fel kell hasz-
nálni, tekintve, hogy az országba folyamatosan érkez-
nek majd az újabb dózisok – magyarázta el Valeriu
Gheorghiţă.

A szakember rámutatott, hogy tájékoztató kam-
pányt is szerveznek a lakosságnak, ennek keretében
egészségügyi szakemberek informálják az embereket.
A kampányt egy kommunikációs szakértő fogja ko-
ordinálni. (Agerpres)

A december 6-i választások tétje
Megakadályozni az erdélyi 

magyarság szétforgácsolását

Aláírták a terelőút első két 
szakaszának finanszírozását

Soós Zoltán polgármester pénteken délután Bukarestben alá-
írta a marosvásárhelyi terelőút első két szakaszának a finan-
szírozására vonatkozó szerződést. 

Ezáltal a város csaknem 14 kilométeres körgyűrűjének terve került fel
a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos projektek listájára, hogy fi-
nanszírozást nyerjen a Nagy infrastruktúra operatív program 2014–2020
keretében. 

A polgármester ennek kapcsán megjegyezte: „Vásárhely fejlesztéséhez
a szeptemberi választásokon megtettük az első lépést. Ahhoz viszont,
hogy ügyünket győzelemre vigyük, Bukarestben is szövetségeseink kell
legyenek. A következő években ilyen eredményeket csak akkor fogunk
tudni elérni, ha van kivel és van ahol tárgyalásokat folytatni. Ezért nem
szabad hátradőlnünk a szeptemberi győzelem után. Ott kell lennünk de-
cember 6-án is, hogy a következő négy évben legyen egy erős képvisele-
tünk, amelyik Bukarestből segíti városunk fejlődését.” (közlemény)

Koronavírus-gyorstesztnek vetik alá november 20-
ától mindazokat, akik Promachonasnál lépnek be Gö-
rögország területére – hívja fel a figyelmet hétfői
közleményében a külügyminisztérium. Az eredményt
azonnal közlik, amennyiben ez pozitív, az utazót nem
engedik be az országba. Az előírás alól kivételt ké-
peznek a közúti fuvarozók. A külügy hangsúlyozza:

ez az eljárás kiegészíti az eddigi előírásokat, tehát to-
vábbra is kötelező egy, a belépés előtt legtöbb 72 órá-
val megszerzett negatív PCR-teszteredmény
felmutatása, illetve az úgynevezett PLF (Passenger
Locator Form) kitöltése. A minisztérium azt ajánlja a
román állampolgároknak, hogy alaposan tájékozód-
janak, mielőtt külföldre indulnak. (Agerpres)

Gyorstesztelés a görög határon



A líceum kezdete vízválasztó
a fiatalok életében. Ilyenkor
kezdenek el olyan tanulmá-
nyokkal megismerkedni,
amelyek valóban érdeklik
őket, és lassan kikristályoso-
dik, hogy mit szeretnének ké-
sőbb az egyetemen tanulni,
milyen hivatás mellett teszik
le a voksukat.

Azonban a kilencedik osztályban
ezenkívül még számos érdekes ese-
mény zajlik. Ilyen például az össze-
rázó, ahol az új közösség tagjai
megismerik egymást, megtanulnak
bízni egymásban, és egy csapattá
kovácsolódnak. Ott van a gólyabál
is, ami talán a legnagyobb esemény
a kilencedikesek életében, hiszen itt
mutathatják meg, hogy mire képe-
sek, és itt avatják be őket az iskolai
életbe. Ezek az események az idén
elmaradtak, és bár mindenki számí-
tott erre, mégis minden kilencedi-
kest fájdalommal töltött el, érthető
módon.

Az elmaradt eseményekről és a
nem megszokott kilencedik osztály-
ról Orosz Tímeát és Zayzon Rékát,
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 9.
osztályos tanulóit kérdeztük. 
Orosz Tímea: Már az is nagy öröm
lenne, ha iskolába járhatnánk

– Megvalósult álom volt szá-
momra, hogy a kilencedik osztályt
a Bolyaiban kezdhettem. Medgyes-
ről érkeztem, ahol már sajnos nincs
magyar nyelvű líceum, bennem
pedig soha nem merült fel, hogy ne
az anyanyelvemen tanuljak. Szep-
tembertől egy teljesen új életet
kezdtem, más városban, más isko-
lában, új emberekkel ismerkedtem

meg, egy új közösség tagja lettem.
Minden pillanatát élveztem annak
az egy hónapnak, amit a szó szoros
értelmében a Bolyaiban tölthettem.
Ezt az időszakot sem lehet azonban
teljesen hagyományosnak nevezni,
mert heti két nap online oktatás
folyt. Annak ellenére, hogy maszk-
ban voltunk, csak hetente három
nap találkoztunk, és nem voltak
közös programok az iskolán kívül,
elmondhatom, mindent megtettünk
azért, hogy egymást, az osztályfő-
nökünket és a tanárainkat megis-
merjük. Személyesen én jó néhány
barátságot ki tudtam építeni, velük
naponta tartom a kapcsolatot, és az
interneten keresztül próbálunk kü-
lönféle közös tevékenységeket ki-
próbálni. Szerintem a többi osztály
és minden fiatal hasonlóan cselek-
szik napjainkban.

Be kell vallanom, a nyáron nem
is reméltem, hogy a megszokott for-
mában kezdődik el az iskola. Lehet,
hogy furcsán hangzik egy diák szá-

jából, de én nagyon örvendtem
annak, hogy végre iskolába mehe-
tek. Természetesen számítottam rá,
hogy vissza fog térni az online.
Ennek pedig megvan a jó és a rossz
oldala is. A negatívumok közé so-
rolnám, hogy nagyon hiányoznak a
közös programok, a szocializálódás,
illetve kimondottan fárasztó napi 6-
8 órát ülni a képernyő előtt, arról
nem is beszélve, hogy nem egész-
séges. Értelemszerűen így is hálás-
nak kell vagy legalábbis kellene
lennünk, hogy lehetőségünk van
erre, hiszen az ország több pontján
a diákok nem tudnak részt venni az
órákon. Meggyőződéssel állítha-
tom, hogy mind a tanárok, mind a
diákok a maximumot próbálják ki-
hozni ezekből az órákból. Egyértel-
műen nehezebb feldolgozni a
tananyagot, hiszen otthon, a szo-
bánkban sokkal több olyan tényező
van, ami elvonhatja a figyelmünket. 

Ami nagyon elszomorít, hogy le-
maradtunk a hagyományosnak
mondható kilencedikes programok-
ról, nem tudtuk a megszokott for-
mában megünnepelni azt, hogy a
Bolyai diákjai lettünk. Arról nem is
beszélve, hogy fiatalok vagyunk,
most lenne az ideje a kirándulások-
nak, a szórakozásnak, és igen, a bu-
lizásnak is. Viszont valahol a
szívem mélyén számítottam erre,
hiszen a járvány miatt a nyolcadi-
kos ballagásról is lemaradtunk.
Szóba került, hogy amennyiben a
járványhelyzet megengedi, meg-
szervezik a gólyabált. Lehetséges,
hogy egy utólagos eseménynek
nem lenne ugyanaz a hangulata, de
szerintem mindenki nagyon hálás
lenne bármilyen közös programért,
ahol felhőtlenül és biztonságosan
együtt tudunk szórakozni. Én már
annak is nagyon örvendenék, ha

újra járhatnánk iskolába, ahol talál-
kozhatnék a barátaimmal, ismerőse-
immel és a tanáraimmal. 
Zayzon Réka: Nagyon szerettem
volna élményekkel gazdagodni

– Már nyolcadik osztály elején,
amikor alkalmam nyílt megtekin-
teni a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum gólyabálját, elkezdtem
terveket szőni a kilencedik osztály-
ról. Hétéves korom óta az iskola di-
ákja vagyok, így az évek során
alkalmam volt betekinteni néhány
középiskolai tevékenységbe is. A
nagyobb diákok meséltek a külön-
féle körökről, amelyek az iskolában
működnek, akkor elterveztem, és
most is szeretnék részt venni eze-
ken. Feltett szándékom új barátsá-
gokat kötni, aktívan részt venni az
osztályközösség életében, valamint
részt venni a gólyabálon. 

Idén elmaradt az összerázó és a
gólyabál is. Talán ez szomorított el
a legjobban, hiszen ezeken az ese-
ményeken kovácsolódik össze az
osztály erős közösséggé. A már em-
lített köröknek köszönhetően pedig
újabb közösségek alakulnak ki. A
gólyabál elmaradására már a nyáron
számítottam, de azért reményked-
tem, hátha mégis megszervezik va-
lamilyen formában, hiszen nagyon

szerettem volna részt venni rajta. Az
összerázó kirándulás hiánya szerin-
tem a másik óriási veszteség, hiszen
itt ismerik meg igazán egymást az
osztály tagjai, itt tanulunk meg szá-
mítani egymásra, és így válunk
igazi csapattá. Mivel ez elmaradt,
talán még nem tudtunk igazán kö-
zösséggé válni.

Velem együtt öten folytatjuk
ugyanabban az osztályban a tanul-
mányainkat a régi osztályból. Az a
körülbelül 1 hónap, ameddig isko-
lába jártunk, szerintem kevés, hogy
egy embercsoport közösséggé for-
málódjon. Nem volt elég időnk és
lehetőségünk megismerni egymást,
de remélem, hogy ez a bezártság le-
jártával megváltozik. Továbbá re-
ménykedem, hogy a járványhelyzet
meg fogja engedni, hogy bepótoljuk
a hagyományos rendezvényeket. A
gólyabál online megszervezéséről
még volt szó ebben az évben, de
sajnos a helyzet ezt sem engedte
meg. Nagyon örvendenék, ha ezt
később sikerülne megtartani, ha
nem is a hagyományos módon. A
hangulat valószínűleg nem lenne
ugyanolyan, hiszen mindenki masz-
kot kellene viseljen, és a résztvevők
száma is kisebb lenne, de pótolná
azt a hiányt, amit most érzünk. A
nem hagyományosan megvalósított
programoknak is van pozitív oldala,
hiszen ezáltal új lehetőségeket pró-
bálunk ki.

Nagyon szerettem volna betekin-
tést nyerni a gólyák életébe, a na-
gyobbak által mesélt élményeket
átélni, és ez a koronavírus-járvány
miatt nem valósulhatott meg. Me-
séltek rengeteg kirándulásról, ame-
lyek szintén elmaradtak. Jó hír
viszont, hogy az online oktatás el-
lenére alakulóban van egy nagyon
jó osztályközösség, amelynek sze-
retnék aktív tagja lenni. Köszönettel
tartozunk azoknak a nagyobb diá-
koknak és az osztályfőnökünknek,
akik mindent megtesznek azért,
hogy egy jó csapat jöhessen létre.

Péntek délelőtt vehette át Pál-Antal Sándor erdélyi
magyar történész, levéltáros az Áder János köztársa-
sági elnök úr által augusztus 20-i nemzeti ünnepünk
alkalmából adományozott állami kitüntetést a csík-
szeredai főkonzulátuson. 

A koronavírus-járvány következtében az ünnepi díjátadóra
nem kerülhetett sor, a kitüntetést szűk körben, a járványügyi
szabályok szigorú betartása mellett adta át Tóth László főkon-

zul a főkonzulátus Petőfi Sándor utcai épületében. A főkonzul
a kitüntetés átadásakor kiemelte: a kitüntetés a nemzet szolgá-
latában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdeke-
inek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek
gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység el-
ismerésére szolgál.

Pál-Antal Sándornak a „Székelyföld történetének kutatása
terén végzett szerteágazó munkája, valamint tudomány- és kö-
zösségszervező tevékenysége elismeréseként” Áder János köz-
társasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést
adományozta. 

Pál-Antal Sándor 1939. szeptember 26-án született Csíkkarc-
falván. Számos műve alapmunkának számít. Kézikönyvként
használják a történészek a Maros, Udvarhely, Háromszék és
Csík 1848-49-es történéseire vonatkozó dokumentumköteteit,
de az erdélyi 1956-os megtorlások adatait, a Maros megyei
perek anyagát, az áldozatok névsorát szintén az ő gondozásában
ismerhette meg a szakma. Tudományos munkássága mellett kö-
zösségszervezői és iskolateremtési teljesítményét is elismerés
illeti, hiszen az EME marosvásárhelyi fiókjának elnökeként
igyekezett összefogni a marosvásárhelyi, illetve a város törté-
netét kutató fiatal történészgeneráció munkáját is, konferenci-
ákat szervezve, tanulmánykötetek sorát helyezve sajtó alá.
Életműve egyaránt kiterjed a székely székek társadalomtörté-
neti, helytörténeti, népességi és köztörténeti, hadászati és mo-
dernizációs történetének különböző részleteire, alapkutatásokra
és szintézisekre, adattárakra és értelmező munkákra. 

Pál-Antal Sándor a kitüntetés átvételekor elmondta, hogy
három kitüntetést érez magához igazán közel: a Pauler Gyula-
díjat, amit a levéltárosi tevékenységének elismeréséért kapott,
a Magyar Tudományos Akadémia által adott Arany János-
érmet, amit a külhonban végzett tudományos munkásságának
elismeréséért kapott, valamint a Széchenyi Ferenc-díjat, amit a
magyar–román levéltáros kapcsolatok kiépítéséért és fejleszté-
séért kapott. A most adományozott elismerés, amelyet Magyar-
országtól, a magyar nemzettől kapott, ezek megkoronázása,
amit hálával és köszönettel elfogad.

Levéltári munkássága során igyekezett azt az elvet betartani,
hogy mint levéltáros, ha már a források tömegénél van, akkor
ne csak másokat szolgáljon ki ezekkal az anyagokkal, hanem
maga is tevékeny részese legyen az ott fellelhető tudástár össze-
foglalásának, megírásának, feldolgozásának, hogy ha már ott
van a forrásnál, igyon is belőle. (közlemény)
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A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át 
Pál-Antal Sándor

Summa: a meglepetés
hatása alatt

Otthon voltunk a 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásár idején, annak mottója szerint képletesen,
de otthon ténylegesen is, mert rákényszerültünk. És,
úgy tűnik, otthon is maradunk még jó ideig: a könyvek
világában mindenképpen. Ugyanis szinte hihetetlen,
amit a vásárba „látogatók” száma tükröz: a háromszor
hatórás élő közvetítés alatt 47.537-en kattintottak rá kí-
váncsian a vásár Facebook-oldalára, és 1744-en nézték
végig a 26 irodalmi programot. 

Pedig semmi különös nem történt. Otthonról adtunk
találkát egymásnak, és futottunk össze – a könyvek, az
irodalom, az alkotók ürügyén – a nagy, közös világban,
hogy újabb lépést tegyünk a saját, a mindannyiunk ki-
teljesedése felé. Nem élvezhettünk közben semmit
abból, amit a könyv a maga fizikai jelenlétével kínál,
nem lapozhattuk át, nem szagolhattuk, simogathattuk
meg, arra gondolván, mennyi édes, meghitt pillanat vár-
hat ránk a társaságában. Pusztán annyi történt, hogy íze-
lítőt kaphattunk mindabból a szépből, tartalmasból,
örömserkentőből, amit a szerzők a maguk életéből be-
lesugároztak egy-egy műbe, s ami az őket közkinccsé
tevőkből – szív, tudat és szellem szerint – minket gaz-
dagítóan átvehető.

Semmi különös nem történt. Volt egy könyvvásár,
amit nem csak kipipáltunk a teendőink közül, hogy na,
ezen is túl vagyunk. Lecsengett egy vásár, ahol a porté-
kát nem dugták az orrunk alá. Mert ez, a viszonyok
miatt, lehetetlen volt. És mégis: annyi mindennel gya-
rapodtunk általa. Mi, az eddigi szervezők, az írók, szer-
kesztők önzetlen segítségének megtapasztalásával, a kis
lelkes, hozzáértő PR-os új munkatárssal, a közvetítése-
ket műszakilag a lehető legpontosabban levezénylő, fi-
atal cégvezető profizmusával, a színház művészeinek
értékteremtő szándékával, odaadó munkatársainak fel-
tétel nélküli együttműködő-készségével; a mindenkori
könyvbarátok pedig a biztonságérzettel: a KÖNYV to-
vábbra is, a legkomiszabb körülmények között is betölti
azt a fontos szerepét, ami valamennyiünk lelki, szellemi
és érzelmi életének teljesebbé tételében rászabatott.

Egy boldog erkölcsi haszonélvező,
KáliKirályIstván

Nagy-Bodó Szilárd

Új és furcsa környezet
Elmaradtak a nagy közös élmények

Zayzon Réka

Orosz Tímea
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Szerkesztette:MenyhártBorbála

Jelen helyzetben a gyorsított eljárás
lett volna indokolt

Digitális eszközökre 
pályáznak

Az online oktatás közepette a
diákok és a pedagógusok
munkáját segítő digitális esz-
közökre pályázik a maros-
szentgyörgyi önkormányzat.
Bár a kiírás szerint a kormány
az online oktatást szeretné
ezáltal megkönnyíteni, a be-
nyújtási határidőt kitolták
februárra, ezt követően lesz
az elbírálás, majd a nyertesek
esetében az eszközök be-
szerzése. 

A kormány uniós pénzekből ter-
vezi finanszírozni azokat a pályáza-
tokat, amelyeket az önkormány-
zatok nyújtanak be a tanintézetek
online oktatáshoz szükséges digitá-
lis eszközökkel való felszerelésére.
Sófalvi Szabolcs polgármester el-
mondta, ezt a lehetőséget is próbál-
ják kihasználni, az általuk leadott
pályázat értéke meghaladja az egy-
millió lejt, belefoglaltak tableteket
a diákok számára, okostáblát min-
den osztályba, kivetítőket, mikrofo-
nokat, kamerákat, mindent, ami
jelenleg az online oktatáshoz szük-
séges, de normál körülmények kö-
zött is segíti majd a diákok, a
pedagógusok munkáját. A község
vezetője azonban sajnálatosnak
tartja, hogy a kormány ezúttal sem
jár el gyorsan és operatívan, hiszen,
mint mondta, ha már a járványhely-
zet miatt született meg ez a pályá-
zati lehetőség, nagyon rövid leadási
határidőt kellett volna szabni, és a
pályázatokat gyorsított eljárással el-
bírálni, hogy az online oktatásra
kényszerült gyerekek, pedagógusok
minél előbb hozzájuthassanak az
eszközökhöz. 

A benyújtási határidő először ok-
tóber vége volt, akkor egy nap állt
volna rendelkezésre a pályázatok
benyújtására, aztán elhalasztották
november elejére, és végül febru-
árra tolták ki a határidőt. 

– Mi leadtuk ugyan az elsők kö-
zött, de a határidő lejártáig biztosan
nem kezdődik el az elbírálás, és ha
logikusan számolunk, az elbírálás
hetekbe, ha nem hónapba telik,
utána jön a szerződéskötés, majd a
licit, tehát leghamarabb jövő ta-
vasszal tudjuk beszerezni a szóban
forgó eszközöket. Járványügyi
szempontból ez késő, más szem-
pontból, hosszú távon természete-
sen előnyt jelent majd, hogy még
felszereltebbek lesznek a tanintéze-
teink – mutatott rá a polgármester,
aki szerint a pályázatba a csejdi is-
kolát, óvodát is belefoglalták. 

Nagy segítség 
a szociális program

Érdeklődésünkre a polgármester
elmondta, az országos program ré-
szeként a marosszentgyörgyi iskola
diákjai is kaptak tableteket, ám
messzemenően nem annyit, mint
ahányan igényelték, mintegy húsz
százalékuknak jutott. Még mielőtt
piros zónába került volna a község,
az iskola kérésére gyors költségve-
tés-módosítást eszközöltek, és sike-
rült beszerezni a felszerelést.
Amikor be kellett zárni a tanintéze-
teket, egy-két nap alatt zökkenő-
mentesen megtörtént az átállás.

Ugyanakkor, mielőtt piros öve-
zetté vált volna a község, felmérést
készítettek arról, hogy hány diák
igényelne táblagépet, és mintegy
négyszázan jelezték, hogy szeretné-
nek. Az iskola vezetőtanácsa a ké-
rések alapján sorrendet állított fel,
hogy először a leginkább rászorulók
részesüljenek a támogatásban. De
előfordul, hogy egy eszköz van a
családban, és két gyereknek kell ta-
nulnia, illetve olyan is, hogy más le-
hetőség hiányában a szülő telefonját
használja a gyerek. Emiatt jelezték
a tanfelügyelőségnek, hogy további
táblagépekre lenne szükség, és elő-
reláthatólag a napokban néhányat
kapnak még. 

A községvezető rámutatott, Ma-
rosszentgyörgyön különleges hely-
zet áll fenn, aminek jelenleg kiemelt
haszna van a hátrányos helyzetű
gyerekek oktatását illetően, ugyanis
köztudott, hogy egy nagyszabású
szociális projekt részeként elkészült
egy integrációs központ több terem-
mel, számos, a gyerekek felzárkóz-
tatását célzó tevékenységgel. A
központban a munka jelenleg is fo-
lyik, kisebb létszámmal, külön ter-
mekben lehetőséget biztosítanak a
gyerekeknek, hogy bekapcsolódja-
nak az online órákba. Több mint öt-
venen részesülnek ezekben a
szolgáltatásokban, olyan diákok,
akiknek otthon nincsen tabletjük.
Nekik a Caritas munkatársai segíte-
nek a házi feladat megoldásában is.
– Amikor ez létrejött, nem is számí-
tottunk ilyen méretű válsághely-
zetre, de most óriási segítség a
családok számára – jegyezte meg a
polgármester. 

Községszinten 95 százalékra te-
hető azon diákok aránya, akik ott-
honukban rá tudnak csatlakozni az
online órákra, további 2-3 százalé-
kot tesznek ki azok, aki a szociális
központban kapcsolódnak be. 

Régóta várt beruházás zárult le nemrég Ma-
rosszentgyörgyön, a gázvállalat befejezte a
vezetékcserét a község leghosszabb utcájá-
ban, a Tófalvi úton, ahol a meghibásodások,
gázszivárgások miatt nagy volt a balesetve-
szély, és folyamatosan fel kellett törni az út-
testet. A gázvállalat most rendbe hozza a
feltört felületet, és tavasszal új aszfaltréteg
kerül az úttestre, kerékpársávot alakítanak
ki, megújulnak a járdák és rendbe teszik a
sáncokat.

Az utóbbi évek egyik legnagyobb beruházásának
nevezte a gézvezetékcserét Sófalvi Szabolcs, ugyanis
Marosszentgyörgy leghosszabb utcájáról van szó, több
mint két kilométeres szakaszon, a községközponttól az
utca végében lévő bikafarmig kicserélte a régi vezeté-
keket a gázvállalat. Ennek azért is nagy a jelentősége,
mivel a város gázellátása is részben innen történik.

A polgármester hangsúlyozta, örülnek, hogy végre
elkészült a beruházás, sikerült megszüntetni a gázszi-
várgások okozta balesetveszélyt, ráadásul több mint
negyven év a jótállási idő a lefektetett vezetékekre. 

Mint mondta, az önkormányzat ragaszkodott ahhoz,
hogy a munkálat után ne csak visszaállítsák az eredeti
állapotába az utat, hanem teljes egészében újraaszfal-
tozzák. A gázvállalat most a feltört felületet rendbe
hozza, leaszfaltozza, erre jön majd tavasszal az új asz-
faltréteg. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat fel-
vállalta, hogy új járdát, valamint kerékpársávot
alakítanak ki, és teljesen rendbe teszik a Tófalvi utat,
amint a tél lejártával az időjárás ezt lehetővé teszi. Só-
falvi Szabolcs elismerően szólt a lakosság türelmes,

megértő hozzáállásáról, hiszen a munka folyamatosan
forgalomkorlátozással járt. Az önkormányzat értesíté-
seket küldött a lakosságnak, amelyben elmagyarázták,
miért van erre szükség, így az emberek nem háborog-
tak a forgalomkorlátozás miatt. Mindenik utcát, ahol
ebben az időszakban ki lehetett kerülni a Tófalvi utat,
előzőleg sikerült korszerűsíteni. 

Egy másik jelentős infrastrukturális beruházás,
amelyre nemrég került sor a községben, a Kultúrház
utca felújítása. A polgármester rámutatott, előre gon-
dolkodnak, így, bár az új kultúrotthon építése még
nem kezdődött el, a környékét igyekeztek rendbe
tenni, több mint nyolcvan parkolóhelyet létesítettek az
addigi 16 helyett, fedett sáncokat alakítottak ki, a ki-
szélesített járda egy részén kerékpársáv kapott helyet.
– Ez része annak a pályázatnak, amelynek köszönhe-
tően közel húsz utcát korszerűsítettünk, még hátravan
a Patak utca, illetve a Márton Áron negyed. Ugyan-
akkor folyamatban van egy újabb pályázat összeállí-
tása, amit az év végéig szeretnénk benyújtani az
Országos Beruházási Társaságnál (CNI), mintegy har-
minc utca aszfaltozására próbálunk ezúton finanszí-
rozást szerezni. Ammennyiben nagyon elhúzódna,
más, uniós forrásokra is megpróbálunk pályázni – fej-
tette ki a polgármester. Ebbe a pályázatba már az új
lakónegyedekben levő utcákat is belefoglalták. A köz-
ségvezető örömmel nyugtázta, hogy a szeptemberi vá-
lasztásokon a voksolók több mint nyolcvan százaléka
bizalmat szavazott neki, bizonyítva, hogy az emberek
látják és értékelik, hogy nemcsak a választások előtt,
hanem az év minden napján ugyanúgy dolgoznak
azért, hogy állandóan fejlődjön a község. 

Tavasszal teljesen megújul a Tófalvi út
Befejeződött a gázvezetékcsere

Fotó: Nagy Tibor

Rövidesen elkészül a sátortetős műjégpálya

Sófalvi Szabolcstól, Marosszentgyörgy polgármes-
terétől megtudtuk, a beruházás előrehaladott fázisban
van, előreláthatólag decemberben el is készül, de
hogy pontosan mikor nyit, az elsősorban a járvány
alakulásától függ. A jeget biztosító gépezet üzembe
helyezése folyamatban van, a sátortető felhúzása az
utolsó lépés lesz. A polgármester hangsúlyozta, a lé-
tesítmény előnye, hogy nemcsak a szűk értelemben
vett téli idényben, hanem az év több hónapjában fog
majd működni, ami ugyan többletköltséget jelent a jég
fenntartása miatt, a környéken lakóknak viszont hi-
ánypótló lehetőség lesz, ugyanis köztudott, hogy a
megyeközpontban a ligetbeli jégpálya a mai napig
nem készült el, a szomszédos Marosvásárhelyen a
szabadtéri pályák pedig rövid ideig üzemelnek. A sá-
tortetős létesítményben adottak a feltételek ahhoz,
hogy márciusban, áprilisban, de akár májusban is fo-
gadhassák a korcsolyázókat. 

A község vezetője hozzátette, a jégkorongedzések

mellett lehetőség lesz majd szabadidős korcsolyá-
zásra, valamint a gyerekeket célzó korcsolyaoktatásra
is. Mint mondta, Vásárhelyen az évtizedek során
hagyták elsorvadni a jégkorongsportot, ellenben biz-
tos benne, hogy amennyiben a feltételek adottak lesz-
nek, a fiatalok, gyerekek körében ismét népszerű
sportággá válik. 

A polgármester megjegyezte, várják a hatósági ren-
delkezéseket annak kapcsán, hogy – fedett létesít-
ményről lévén szó – lehet-e működtetni, illetve
amennyiben igen, milyen körülmények között. A fe-
dett pálya üzemeltetésében a Marosmenti Leader
Egyesület a Maros Megyei Tanács támogatására is
számíthat, hiszen a sportlétesítmény nem csak a köz-
ség, hanem a térség, elsősorban a közeli Vásárhely la-
kosságát szolgálja majd ki. A Leader Egyesületnek
erre nincsen költségvetése, az önfenntartás pedig
mindaddig, amíg a járványügyi korlátozások miatt
nem tud teljes gőzzel működni a pálya, szóba sem
jöhet.

(Folytatás az 1. oldalról)
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Magyarszovát nemcsak unitá-
rius berkekben ismert, hiszen mű-
emlék temploma mellett a
néptáncmozgalom által ma is ele-
venen élő néphagyományai, illetve
növényrezervátuma tette ismertté.
Most azonban a néptánc rajongói
és a növényvilág kedvelői mellett
a művészettörténészek és régészek
figyelme irányul újfent a telepü-
lésre, egészen pontosan annak
templomára. A felújítási, alapmeg-
erősítési munkálatok során igen ér-
tékes leletek kerültek elő, amelyek
gazdagítják a templom építészet-
történeti adatait. Ilyen különlege-
sen értékes darab például az a
feliratos boltzáró kő, amelyen a
Magyar Királyság sávos címere is
látható. A kő gót betűkkel faragott
latin nyelvű felirata: „Arma Regni
Hungariae”, azaz: „A Magyar Ki-
rályság címere”. 

A templom különleges értékeire
már Kelemen Lajos és Entz Géza
is felhívta a figyelmet. A magyar-
szováti patrónus Suky család
1311-es birtokelosztásának határ-
leírása említi a családi templomot.
Ez az istenháza feltehetően azonos
a ma látható magyarszováti temp-
lom előzményével, amely mai for-
máját a XV. század során
megvalósított nagy léptékű átala-
kítás nyomán kapta. Az Alsó- és
Felsőszovát határán, egy dombte-
tőn álló, támpillérekkel erősített
épületet ekkor a Suky család igé-
nyes kőfaragványokkal díszített
boltozattal és belső falfestmé-

nyekkel látta el. A hajó négy levél-
díszes boltozatindító konzolját a
Suky család két ágának címerei, a
boltozatok záróköveit Zsigmond-
kori állami címerek, a pápai címer
és a család nagy méretű, egykor
festett címerei tették reprezenta-
tívvá. Egyes bordaindító konzolo-
kat kis méretű, szenteket ábrázoló
szobrok díszítettek, ahogy a dia-
dalív szobortartó konzolján is
egy egész alakos szentábrázolást
képzelhetünk el. Ma is látható a
hat mérműves ablak és a két fa-
ragott bejárati kő ajtókeret. A
hajó belső falfelületeit freskók
díszítették, ebből sajnos csak
három töredék maradt fenn.
Nagy kár, hogy a centrális szer-
kesztésű, igen ritka utolsó ítélet
ábrázolás 1925-ben egy javítás
során elpusztult.

A templom utolsó nagy átalakí-
tása Suky László nevéhez köthető.
1790-ben a talajmozgások miatt
feltehetően már akkor károsodott
boltozatot lebontották, helyette
síkmennyezet készült. A boltozat
és a szintén ekkor lebontott sek-
restye köveiből építették fel a déli
és nyugati portikuszt. A déli bejá-
rat fölé ekkor került az egyik bolt-
záró kő, mely a Suky-címert
ábrázolta. A pápai címert és a ket-
tős keresztes állami címert ábrá-
zoló darab a templom közelében
levő temetőben hányódott, amíg a
közelmúltban a portikuszba be
nem vitték. Helyreállításuk a
templomban látható egyéb fara-

gott kőrészletekkel együtt 2013-
ban, a Teleki László Alapítvány
támogatásával valósult meg.

A szerkezeti helyreállítás meg-
kezdését többéves kutatás és ter-
vezés, majd engedélyeztetési
folyamat előzte meg, melyet
szintén a Teleki László Alapít-
vány támogatott. A Magyar Uni-
tárius Egyház építészeti és
műemléki tanácsadója, Furu
Árpád vezetésével, az UNICONS
KFT. csapata által lebonyolított,
jelenleg is zajló munkálatok a
templom alapjainak megerősíté-
sét szolgálják. A Tirt Georgiana
(Progir Kft.) által tervezett szer-
kezeti beavatkozást Weisz Attila
művészettörténész és Csók Zsolt
régész munkája egészíti ki. Az
alapmegerősítés során beazono-
sítják az egykori boltozat faragott
elemeit, bordáit, konzolköveit,
záróköveit. Az értékesebb, egyedi
darabokat helyükről kiemelik. Így
bukkant fel a feliratos boltzáró kő
is, amelyen a sávos állami címer
látható.

A közeljövőben további közép-
kori részletek kiemelésére lehet
számítani, miközben megvalósul
az alapok külső megerősítése, va-
lamint az északi hajófal javítása.

A munkálatot a Román Kor-
mány Nemzeti Örökségi Hivatal
Műemléki Bélyeg pályázata, vala-
mint a Magyar Kormány Rómer
Flóris Programja támogatja,
amelynek lebonyolítója a Teleki
László Alapítvány.

Dancs Árpád zenész, mozira-
jongó, színházszerető, de ezenfelül
az a kultúrember, aki nem elégedik
meg azzal, ami van. Nem író, nem
színész, nem szakembere ennek a
területnek – és mégis megírta a
város színháza történetének első
harminc évét…, de többet is. A
Nézőt képviseli úgy, hogy emléket
állít szeretett városa szeretett szín-
házának. (Nászta Katalin – Litera-
Túra Művészeti Magazin) 

A könyv három évig készült, és a
sepsiszentgyörgyi teátrum első 30
évét eleveníti fel azokból az idők-
ből, amikor, valljuk be őszintén,
nem volt rang ide kerülni, amikor
az értelmiségiek Erdély Szibériájá-
nak nevezték Sepsiszentgyörgyöt.

Az egyenként felrakott téglákról,
előadásokról, színészekről szól a
rendhagyó színháztörténet, azokról
az időkről, amikor senki nem jósol-
hatta meg, hogy az Állami Magyar
Színház valamikor, Tamási Áron
Színház néven, az erdélyi színházi
szakma egyik legjelentősebb szín-
házművészeti műhelye lesz, és a
kortárs európai kontextus szerves
részévé válik.

Dancs Árpád színháztörténeti
munkája hiánypótló, a kétszázötven
oldalnyi terjedelmű vaskos könyv
felsorakoztatja a sepsiszentgyörgyi
színház első harminc évének részt-
vevőit, legyenek azok „befutott”
vagy éppen kevésbé ismert színé-
szek, színházigazgatók, háttérembe-
rek. Az életrajzok nem hideg,
lexikonszerű címszavak tömkele-
gei, hanem szórakoztató olvasmá-
nyok, és az olvasó önkéntelenül is
rácsodálkozik, hogy a színházala-
kító személyiségek köztünk éltek és
élnek itt, ebben a városban. (Mate-
kovics János Zoltán – Háromszék)

„A képanyag és a szerkesztés
külön elismerésre méltó. Mintegy
1000 fotó támasztja alá a leírtakat,
jó részük eddig még nem látott nyil-
vánosságot, a színház archívumá-
ban, egyes művészek polcain vagy
azok hozzátartozóinak fiókjaiban
porosodott. A képeket beleszövi a
szöveg testébe. A szöveggel egyen-
rangúvá teszi a látványt. (…) Ren-
geteg ritka kincset rejteget tehát ez
a munka laikusoknak és szakmabe-
lieknek egyaránt, minden bizonnyal
azok is találnak benne érdekes in-
formációkat, akik már jól ismerik a
színház történetét. (Nagy B. Sándor
– Ajánló)

Saját tapasztalat, színházi mun-
kák, oral history, színikritika és ha-
talmas egyéni gyűjtőmunka
váltakozik, és adja ki következetes
szövedékét a történetnek. Rég elfe-

ledett és az archívumokban sem fel-
lelhető előadások nyomatát tárja a
szerző elénk. (…) A kötetnek szín-
háztörténeti szempontból rendkívüli
értéke van, hiszen a teljességre tö-
rekszik, és mindenfajta helyi és
központi forrást felhasznál és felku-
tat. (Szebeni Zsuzsa)

Nagyon sok marosvásárhelyi vo-
natkozásról is olvashatunk, hiszen a
színészek nagy része a Szentgyör-
gyi István Színművészeti Intézetben
tanult, amelyet az idők folyamán
főiskolának, majd egyetemnek,
néha akadémiának is tituláltak. A
Köteles Sámuel utcai épületben el-
töltött éveikről tehát sok élményt el-
mesélnek. Kevesen tudják, de az
’50-es ’60-as években Delly Fe-
renctől Kovács Györgyig, Tanai
Bellától Mende Gabyig, Kovács
Leventéig az erdélyi színjátszás
nagyjai hol rendezőként, hol szí-
nészként vendégeskedtek, ahogy
mondják: m.v. Volt aki onnan szer-
ződött ide (pl. Visky Árpád, Nemes
Levente), volt aki oda távozott (pl.
a Csergőffy házaspár, Ferenczy
Csongor, Balázs Éva, Borbáth Ottí-
lia). Ezeknek a „jövésmenéseknek”
is megvannak a maga érdekes törté-
netei. Tompa Miklós, aki szinte házi
rendezőnek számított Tamási Áron-
darabjaival, egyszer így nyilatko-
zott: „Én egy híres ember vagyok.
Rólam nevezték el a szentgyörgyi
színházat Tamási Áronnak, mert hét
darabot rendeztem ott.”

Ha színháztörténeti szemmel
nézem, akkor páratlan, rendkívüli
munka, amely ráadásul hiánypótló,
hiszen korábban senki nem írta le a
sepsiszentgyörgyi kőszínház kez-
deti időszakát. (Szebeni Zsuzsa)

Marosvásárhelyen megvásárol-
ható a Gutenberg könyvkereskedés-
ben (Rózsák tere 56. szám).

Színháztörténet 
a néző szemszögéből

Megjelent Dancs Árpád Az én színházam című kötete

A magyarszováti unitárius templom 
legújabb leletei

Az Efatta Koronka Egyesület
Marosvásárhelyen és Székelyud-
varhelyen a hallássérült felnőttek-
nek havi rendszerességgel kö-
zösségi napot szervez.

Marosvásárhelyen a Gecse utcai
Református Egyházközség gyüle-
kezeti termében, Udvarhelyen
pedig a református egyházközség
Bocskai termében találkoznak a
hallássérültek imádkozni, ráhango-
lódni Isten igéjére, és közösségben
lenni.

Az egyesület képviselője, Ko-
rodi Csaba református lelkész hu-
szonnyolc éve foglalkozik a
kolozsvári Kozmutza Flóra hallás-
sérültek iskolájába járó gyerekek
hitre való nevelésével. Azt tapasz-
talta, hogy igényük és szükségük
van arra, hogy megismerjék Isten
igéjét és egyházunk tanítását. Mi-
után befejezik tanulmányaikat és
visszakerülnek lakhelyükre, noha
szükségük van továbbra is az ige ta-
nítására, nem biztos, hogy megtalál-
ják azokat a közösségeket, ahova
bekapcsolódhatnak. A hallók közös-

sége nem igazán vonzó számukra,
hiszen ők a verbális kommunikáci-
óból nagyon keveset értenek, ezért
bekapcsolódni sem képesek, emiatt
kirekesztettekké válnak és elidege-
nednek. 

Egyesületünk szakemberek be-
vonásával megteremti az optimális

feltételeit annak, hogy hallássérült
testvéreink a jelbeszéd segítségével,
valamint minél több vizuális eszköz
használatával igazi élvezői lehesse-
nek ezeknek az alkalmaknak.

Minden alkalmat áhítattal és imá-
val kezdünk, utána pedig power 
pointos előadások tartatnak megbe-

széléssel, ezt követi a közös ebéd.
Közösségépítő játékok, valamint
személyes beszámolók következ-
nek a délután folyamán. Alkal-
manként általában 20-25-en
vesznek részt. A közösségi napnak
az is célja, hogy segítsék a nagyot-
hallókat beilleszkedni a hallók kö-
zösségébe, miután megterem-
tődtek azok a sajátos feltételek,
amelyek számukra nélkülözhetet-
lenek. Így bekapcsolódhatnak
majd a városi gyülekezetekbe, kö-
zösségre találva. 

Idén a két felnőtt csoporttal ta-
nulmányi kirándulásban is volt ré-
szünk, noha a járványügyi
rendelkezések miatt a már megszo-
kott májusi alkalmat későbbre kel-
lett halasztani. Október 3–4-én az
udvarhelyi csoportnak, 10–11-én a
marosvásárhelyinek szerveztük
meg külön-külön az autóbuszos ki-
rándulást. Szombaton Erdőszent-
györgyre utaztunk, ahol a
református templomot és a Rhédey-
kastélyt látogattuk meg, majd a bö-
zödi tó mentén jutottunk el az

emlékparkba, Kőrispatakon betér-
tünk a szalmakalap-múzeumba.
Farkaslakán a Tamási-emlékház
vendégei voltunk, majd étkezésün-
ket és szállásunkat a parajdi Sebelin
panzió biztosította.

Vasárnap a parajdi sóbánya meg-
látogatása és délután szovátai séta
volt a programban, majd vármezői
pisztrángvacsora zárta kétnapos ki-
rándulásunkat. A két kiránduláson
összesen 54-en vettek részt.

Továbbra is várjuk hallássérült
testvéreink jelentkezését ezekre a
közösségi alkalmakra, amennyiben
a járványügyi intézkedések megen-
gedik, 2021. január 30-án Marosvá-
sárhelyen, valamint február 27-én
Székelyudvarhelyen kerül rá sor.

Köszönetet mondunk a Diakóniai
Keresztyén Alapítvány – Sepsi-
szentgyörgyi Fiók – Irisz Ház általi
céladományként való pályázati tá-
mogatásnak, amelyet a HEKS és
EPER BROT FÜR DIE WELT,
ERGON támogatási alapjaiból hí-
vott le.

KorodiCsabalelkipásztor

Felnőtt hallássérültek közösségi napja és kirándulása 2020
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Csak három hete foglalta el a
hivatalát, de már mindenki
azt várja Soós Zoltán polgár-
mestertől, hogy varázsütésre
megoldja Marosvásárhely
húsz éve szőnyeg alá söpört
gondjait. A szétvert sportélet
újjáélesztése csak az egyik
ezek közül, és egyes vélemé-
nyek szerint nem is a legfon-
tosabb. Pedig a sport legalább
olyan lényeges szerepet tölt
be az életminőség biztosítá-
sában, mint az utcák sima
aszfaltburkolata, a gördülé-
keny ügyintézés vagy a mi-
nőségi tömegközlekedés.
Ezért örömmel állapíthattuk
meg, hogy ezt Soós Zoltán
sem látja másként, amikor a
város sportjának állapotát
felmérő interjút kértünk tőle.
Mai számunkban a beszél-
getés második részét olvas-
hatják.

– A Romgaz félkész épületegyüt-
tese több mint 30 éve áll ott, és az
idő alaposan meghaladta az akkori
terveket. Mennyire lehet ezt úgy be-
fejezni, hogy megfeleljen a 21. szá-
zadi igényeknek?

– Amennyiben a medencénél be-
tartották az 50 méteres hosszt, a tri-
bünök és öltözök elképzelése
működőképes, az épületgépészet a
legfontosabb része, a lelke egy
ilyen létesítménynek. Itt csak szer-
kezetet építettek, tehát nem jutottak
el az infrastruktúráig. Ebből a
szempontból ha lehet még bőví-
teni, azt meg tudjuk tenni. Tehát öl-
tözők vagy szauna vagy bármi, 
ami még hozzátartozik egy 21. szá-
zadi sportbázishoz. Meg lehet

hosszabbítani az épületet tíz-húsz
méterrel, ami tartalmazza a modern
követelményeknek megfelelő, ki-
egészítő létesítményeket. Szá-
momra az a legfontosabb, hogy már
az év elejétől legyen az úszóspor-
toknak biztosítva a helyszín. Je-
lenleg a Mircea Birău uszodát
használják, illetve januártól tudják
használni a víkendtelepi sátortetős
uszodát. Ha minden igaz, tavasztól
működik majd az olimpiai me-
dence is. Tehát akkor lenne most
már három működő medencénk, és
nem számoltam bele az orvosi
egyetemet, mert az külön rendszer
alapján üzemel, és ott a sportklu-
bok bejárása más módszerrel törté-
nik, azt nem tudjuk befolyásolni.
És nem számoltam bele az orvosi
egyetem többi sportlétesítményét
sem, jelenleg a férfikosárlabda-
csapat is ott működik, jövőre meg-
próbáljuk ennek is rendezni a jogi
helyzetét, hogy az élsportot a város
támogassa. Ugyanakkor a labdarú-
gás esetében nem szeretnénk a

város saját klubját működtetni,
hanem partnerségi szerződésben
gondolkodunk.

– Van a Romgaz félkész épületei
között egy sportcsarnok, amely gya-
korlatilag ugyanakkora, mint a je-
lenlegi ligeti csarnok. Marosvá-
sárhelynek nem inkább egy 6000-
8000 férőhelyes sportcsarnokra
lenne szüksége?

– Lehetséges nagyobb sport-
csarnokról is álmodni, egyelőre
azonban annak örülnénk, ha ezt át
tudnánk venni és korszerűsíteni.
Amennyiben megengedi az infra-
struktúrája, akár bővítenénk is, de
ez már egy jelentősebb beruházást
jelentene. Ez most is viszonylag
nagy, 4000-5000 férőhelyes sport-
csarnok, én azt mondom, hogy 
egyszer legyen ez a mienk. Az-
tán meglátjuk, hogy a jövőben 
meddig nyújtózkodhatunk, hiszen
elsődlegesen az a fontos, hogy fel-
újítsuk a stadiont, rendet tegyünk a
turbinaárok melletti sportlétesítmé-
nyekben, és azután lehet gondol-

kodni esetleg egy újabb aréna épí-
tésében. Ezt sem tartom kizártnak.
Amit nagyon fontosnak tartok még
elmondani, hogy a Sziget utcai
méntelep melletti 10 hektár földte-
rületet a város véglegesen meg-
nyerte a perben. Az előző pol-
gármester hozzáállásával ellen-
tétben azonban mi azt szeretnénk –
és erről már volt egyeztetés a mén-
telep vezetőivel, és itt megint 
Marosvásárhelynek a jelentős
nyolcvanas évekbeli beruházásaival
szembesülünk, hiszen az ország
egyetlen fedett lovardájával rendel-
kezik a város –, hogy legalább 
másfél-két hektár területet meg-
őrizzenek mint gyakorlótér, edző-
és versenypálya, a fennmaradó te-
rületen szintén sportlétesítmé-
nyek lennének: atlétikai edzőpálya,
akár íjászpálya, egy olyan nagy
olimpiai sportbázis, ami magába
foglalja a stadiont, a lovardát, a tur-
binaárok melletti létesítményeket,
és az egész terület rendezése révén
remélhetőleg 10 év múlva Maros-
vásárhely lesz az egyik legjobban
felszerelt városa Romániának, 
ami az olimpiai edzési lehetősége-
ket illeti. Ha pedig egy jól mened-
zselt sportélet zajlik, ez bevételt is
hozhat a városnak. Láttuk, hogy
amikor a kosárcsapat működött,
mennyi drukker érkezett egy-egy
mérkőzésre. A szállodák mindig
tele voltak a városban a meccsek
idején, ami a város gazdaságát is se-
gítette. Jelenleg sajnos nincs olyan
csapata a városnak, amely nagyobb
mértékben idevonzaná a szurko-
lókat.

– Ha az infrastruktúrát kipipál-
tuk, vegyük kicsit sorra a sportága-
kat. Kezdjük azzal, hogy jelenleg az
egyetlen működő csapat a női röp-
labda az egyetemi klubnál, és
ugyancsak az egyetemi klub vette át

a férfikosárlabdát is, hogy vala-
milyen formában megmentse. Mi-
lyen együttműködésben gondol-
kodnak?

– Az Egyetemi Sportklub egy tel-
jesen más struktúra, mi a Városi
Sportklubbal szeretnénk tovább-
lépni. Gondolkodunk azon, hogy a
férfikosárlabda-csapatot vissza-
emeljük a városi klub keretébe, és a
röplabda esetében is. Én úgy gon-
dolom, hogy egyeztetni fogunk az
egyetemi klubbal, hogy a röplabda
hagyományosan az ő égiszük alatt
működött, és akkor az talán marad-
jon ott, a város projektek keretében
finanszírozza, hiszen azt szeret-
nénk, hogy a következőkben a
sporttámogatásokra szánt pénz 
körülbelül fele projektekből men-
jen, hogy a kisebb magánkluboknak
tudjunk támogatást adni, és a másik
fele pedig az élsport támogatására.
Ebben nincs benne az infrastruk-
túra, az teljesen más tétel. És nyil-
ván azt szeretnénk, hogy olyan
sportágakban nyújtsunk nagyobb
támogatást, amelyeknek a szponzo-
rálási vonzereje alacsonyabb, hi-
szen a futballban és a kosár-
labdában a szponzorok hamarabb
reagálnak, míg asztalitenisz vagy
úszás esetében nagyobb támoga-
tásra van szükség. Pedig nagyon
nagy hírnevet szerezhetnek a város-
nak. Én nagyon szeretném, ha pél-
dául Szőcs Bernadette jövőtől ismét
Marosvásárhely képviseletében
asztaliteniszezne. De ugyanez el-
mondható az íjászatról, úszásról is,
hogy ne Bukarestben legyenek le-
igazolva a sportolóink. Jelenleg a jó
vásárhelyi sportolók jászvásári,
csíkszeredai, bukaresti, vajdahu-
nyadi vagy dévai klubokban szere-
pelnek, mert a marosvásárhelyi
városvezetés teljesen szétzilálta a
sportot. Nem csak, de azt is…

Soós Zoltán: Visszaépítjük Marosvásárhely sportéletét! (2.)

A Ferencváros a Vásárvárosok
Kupája 1965-ös, jó emlékű fináléja
óta először lesz a Juventus vendége,
amikor a Bajnokok Ligája csoport-
körének negyedik fordulójában To-
rinóban lép pályára ma este.

Az 55 évvel ezelőtti, 1-0-ra meg-
nyert találkozót Fenyvesi Máté 74.
percben szerzett gólja döntötte el,
egyben a 31-szeres magyar bajnok
egyetlen nemzetközi trófeáját ered-
ményezte. A mostani összecsapá-
son viszont óriási meglepetés
lenne, ha vendéggyőzelemmel érne
véget, még akkor is, ha a Juventus
ezúttal több kulcsjátékosát kényte-
len nélkülözni sérülés miatt. A
hírek szerint a nyáron kinevezett
vezetőedző, Andrea Pirlo ezúttal a
védő Leonardo Bonucci és Giorgio
Chiellini, valamint a szélső Aaron
Ramsey játékára sem számíthat.
Persze sztárokban így sem lesz
hiány, ott lesz a védelem tengelyé-
ben Matthijs de Ligt, elöl pedig 
Alvaro Morata és az ötszörös
aranylabdás Cristiano Ronaldo ro-
hamozza majd Dibusz Dénes kapu-
ját. A portugál világsztár ráadásul
kezdi visszanyerni formáját koro-
navírusos megbetegedése után, a
válogatott szünetet követően ő sze-
rezte a Zebrák mindkét találatát a
Cagliari ellen 2-0-ra megnyert
szombati bajnokin.

A zöld-fehérek is győzelemmel
melegítettek a torinói meccsre: a
Budapest Honvéd otthonában 1-0-
ra diadalmaskodtak, így idénybeli
19 tétmérkőzésükből csupán két-
szer veszítettek: az FC Barcelona

vendégeként és a Puskás Arénában
a Juventustól kaptak ki a BL cso-
portkörében.

Szerhij Rebrov vezetőedző vél-
hetően a magyar válogatott védő-
jére, Botka Endrére nem számíthat,
mivel koronavírusos személlyel
érintkezett, így ő házi karanténban
van. A játékosok pedig minden bi-
zonnyal javítani szeretnének a
három héttel ezelőtti teljesítményü-
kön, mivel akkor úgy kaptak ki 4-
1-re a Zebráktól, hogy a csapatra
egyáltalán nem jellemző koncentrá-
ciós hibák jellemezték a játékot, el-
sősorban a védelmet, így jószerével
két gólt ajándékba kapott a Juven-
tus.

A találkozó mindkét csapat szá-
mára fontos lesz, mivel a hazaiak
sikerükkel szeretnének versenyben
maradni a csoportelsőségért az
eddig százszázalékos FC Barcelo-
nával, míg a rosszabb gólkülönbsé-
gével sereghajtó magyar együttes
egy esetleges bravúros pontszerzés-
sel megelőzhetné a harmadik he-
lyen álló Dinamo Kijevet.

A legrangosabb európai kupaso-
rozatban kilencszer döntős, ebből
kétszer, 1985-ben és 1996-ban
győztes Juventus története során az
FTC-n kívül további négy alkalom-
mal találkozott magyar riválissal:

1973-ban a BEK negyeddöntőjében
a torinói 0-0 után idegenben szer-
zett gólokkal (2-2) búcsúztatta az
Újpestet, 1979-ben a Kupagyőzte-
sek Európa Kupája első fordulójá-
ban a Győri ETO-t ejtette ki 3-2-es
összesítéssel (2-0, 1-2). A Ferenc-
város a Juventuson kívül kétszer
mérte össze tudását olasz ellenfél-
lel, 1966-ban a BEK negyeddöntő-
jében az Internazionaléval szemben
maradt alul 5-1-es összesítéssel 
(0-4, 1-1), majd a VVK-ban a
1967/68-as szezon elődöntőjében 
a Bolognát verte 5-4-es összesí-
téssel (3-2, 2-2).

A 22 órakor kezdődő zárt kapus
összecsapást, amelyen a német Da-
niel Siebert fújja majd a sípot, az
M4 Sport, a DigiSport 4, a Telekom
Sport 2 és a Look Sport élőben köz-
vetíti.

A G csoport másik mai találko-
zóján a Barcelona a Dinamo Kijev
vendége lesz (TV: DigiSport 1, Te-
lekom Sport 1, Look Sport+). A
meccs esélyesei azzal együtt is a ka-
talánok, hogy a spanyol bajnokság-
ban csak bukdácsolnak, nyolc kör
alatt mindössze 11 pontot gyűjtöt-
tek, így jelenleg csupán a 12. helyen
állnak a La Ligában, az ukránok vi-
szont tíz forduló után vezetik hazá-
juk bajnokságát.

A Ferencváros 55 év után lesz a Juventus vendége

Bálint Zsombor

2020. november 24., kedd _______________________________________________ SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 99

Azt szeretnék, ha Szőcs Bernadette jövőtől ismét Marosvásárhely képviseletében asztaliteni-
szezne

A Fradira egyáltalán nem jellemző koncentrációs hibákat ezúttal mellőznék... Budapesten jó-
szerével két gólt ajándékba kapott a Juventus: a képen az egyik ilyen találat, Paulo Dybala
szerzeménye  Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Bajnokok Ligája: A mai műsor
A G csoporton kívül az E, az F és a H csoportban játszanak ma este

a labdarúgó Bajnokok Ligájában.
A program:

* E csoport: Rennes (francia) – Chelsea (angol) (19.55 óra, TV: Di-
giSport 1, Telekom Sport 2, Look Sport+), Krasznodar (orosz) – Sevilla
(spanyol) (19.55, DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport).
A csoport állása: 1. Chelsea 7 pont (7-0), 2. Sevilla 7 (4-2), 3. Krasz-
nodar 1 (3-8), 4. Rennes 1 (1-5).
* F csoport: SS Lazio (olasz) – Zenit (orosz) (22.00, Teekom Sport 4),
Borussia Dortmund (német) – Club Brugge (belga) (22.00).
A csoport állása: 1. Borussia Dortmund 6 pont, 2. SS Lazio 5, 3. Club
Brugge 4, 4. Zenit 1.
* H csoport: Paris Saint-Germain (francia) – RB Lipcse (német) (22.00,
DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport 3), Manchester United
(angol) – Basaksehir (török) (22.00, DigiSport 3, Look Sport 2).
A csoport állása: 1. Manchester United 6 pont (8-3), 2. RB Lipcse 6
(4-6), 3. Paris Saint-Germain 3 (4-4), 4. Basaksehir 3 (2-5).

A csoport állása
1. FC Barcelona         3         3          0              0               9-2          9
2. Juventus                 3         2          0              1               6-3          6
3. Dinamo Kijev        3         0          1              2               3-6          1
4. Ferencváros            3         0          1              2               4-11        1
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. november 20-án kelt
475. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról
A Maros Megyei Tanács elnöke,
tekintettel a járványügyi helyzetre, valamint a 55/2020. sz. törvény előírásaira, amely a COVID–19-világjárvány hatásainak megelőzését és le-
küzdését célzó intézkedésekről rendelkezik, továbbá a 394/2020. sz. kormányhatározattal bevezetett veszélyhelyzetre, amelyet a 967/2020.
sz. kormányhatározattal november 14-től meghosszabbítottak, és amely a veszélyhelyzet idejére szóló intézkedésekről rendelkezik,
mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket hozni, amelyek biztosítják, hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között
folyjon, az előírt egészségügyi szabályok betartásával, 

az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (2)
bekezdése, 179. cikkelye, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, (4) bekezdésével, (5) bekezdésének a), a^1) és a^2) pont-
jaival, a 135. cikkely, valamint a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:
1. cikkely: (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre 2020. november 26-án 13 órára, a Közigazgatási Palota nagy
gyűléstermébe.
(2) A soros ülés napirendtervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak,
a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

Péter Ferenc Ellenjegyzi
ELNÖK Paul Cosma

FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2020.11.20./475. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács november 26-i soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE

Péter Ferenc
ELNÖK 

1. Azoknak a megyei tanácsosoknak az eskütétele, akik a 2020. szeptem-
ber 27-i önkormányzati választások jelöltlistáján póttagokként szerepel-
tek, és akiknek a mandátumát a Maros Megyei Bíróság érvényesítette. 
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020. 11. 05/158. sz. ha-
tározata 3. mellékletének módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács
szakbizottságainak a megszervezésére vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet Maros megye 2020. évi költségvetésének kiigazí-
tásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a 2020. szeptember 30-i, Maros megye konszolidált ál-
talános költségvetésének végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a mezőgazdasági termékek árának megállapításá-
ról a 2021-es évre, a törvény előírásainak megfelelően, a természetben
megállapított haszonbér lejben történő felbecsülése érdekében;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020/34. sz. határozatának
módosításáról, amely a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV.
2020. évi bevételeire és kiadásaira, valamint a működtetésre kapott ál-
lami támogatás jóváhagyására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló
Ügyvitelű Vállalatot érintő egyes pénzügyi intézkedésekről;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Nyárádszereda városhoz tartozó Székelytompa
településen levő 70/A sz. alatti ingatlan megvásárlásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó, Segesvár,
Margaréta utca 16. sz. alatti ingatlan elkülönítéséről, amely a Maros Me-
gyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság ügykezelésében van;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet a Marosvásárhely, 1918. December 1. út 24–26.
sz. alatti ingatlanban a 103. sz., orvosi rendelőnek használt helyiségre
vonatkozó intézkedések meghozataláról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet a Marosvásárhely, Horea utca 24. sz. alatti ingat-
lan helyrajzi és kataszteri adatainak aktualizálására irányuló intézkedé-
sek jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
12. Határozattervezet a 142A számú, Vámosgálfalva – Szászbogács – Sze-
ben megye határa megyei útnak a kataszteri és ingatlan-nyilvántartó
rendszerbe való beiktatására irányuló egyes intézkedések meghozata-
láról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
13. Határozattervezet a kerelőszentpáli hulladéklerakó területéhez 
tartozó egyes ingatlanok összevonásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020.07.30./114. sz. hatá-
rozata 1. mellékletének kiegészítéséről, amely a tanács megyei közér-
dekű, kulturális és társadalmi tevékenységének megszervezésében,
lebonyolításában és finanszírozásában való részvételének jóváhagyására
vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács, a Maros Ecolect Kistérségi
Fejlesztési Egyesület és a Környezetvédelmi Alap igazgatósága közötti
partnerség jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
16. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igaz-
gatóság részvételének jóváhagyásáról partnerként a „VIP – PLUS önkén-
tesség – kezdeményezés – professzionalizmus a kiszolgáltatott
közösségekből származó gyermekeknek szánt napközi szolgáltatások mi-
nőségének javítása érdekében” elnevezésű projekt kivitelezéséről;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
17. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér vezetőtaná-
csába egy nem ügyvezető igazgatónak a kinevezéséről az auditáló bizott-
ságba;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
18. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ügyke-
zelését biztosító egyes intézkedésekről;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
19. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 2019/7.
sz. határozata 2. mellékletének módosításáról, amely a Maros Megyei Ta-
nács szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseiről rendelkezik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
20. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított
2014.09.08./138. sz. határozatának módosításáról és kiegészítéséről,
amely a Maros Megyei Múzeum szervezési felépítésének és tisztségjegy-
zékének jóváhagyására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
21. Határozattervezet a „Maros Megyei Klinikai Kórház – a Tüdőgyógyá-
szati Klinika udvarának kiépítése” elnevezésű beruházás műszaki-gaz-
dasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak
jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
22. Határozattervezet a „Maros Megyei Klinikai Kórház – az I-es Fertő-
zőklinika udvarának kiépítése” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági
dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
23. Határozattervezet a „Maros Megyei Klinikai Kórház – a Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika udvarának kiépítése” elnevezésű beruházás mű-
szaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak
jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
24. Határozattervezet „A 153E számú út kiszélesítése, 15-ös számú or-
szágút – Marosbogát – DALI fázis” beruházás műszaki-gazdasági doku-
mentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

25. Határozattervezet „A 136-os számú megyei út egy szakaszának le-
aszfaltozása, Erdőszentgyörgy – Bözöd – Hargita megye határa – DALI
fázis” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gaz-
dasági mutatóinak jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

26. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ többfajta oltott gyümölcsfa:
szőlő, málna, egres; rózsa több szín-
ben, valamint több méretű tuja, ked-
vező áron. Tel. 0741-763-416.
Marosszentgyörgy, a Gemini étterem
mellett. (9946-I)

BETON eladását és szállítását vállal-
juk Maros megye területén, széles
választék. Tel. 0751-332-094, 
transolissrl@gmail.com. (sz.-I)

ELADÓK 10-18 kg közötti fehér hús-
pulykák, 12 lej/kg. Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016-os és a
0730-713-205-ös telefonszámon. (-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-
107. (9671-I)

VESZEK régi autóakkumulátorokat és
ócskavasat. Tel. 0743-512-168. (9727)

ELADÓK malacok és kövér disznó. Tel.
0740-463-935, 0265/320-382. (9752)

ELADÓ 200 kg-os disznó. Tel. 0740-
124-154. (9764-I)

TÁRSKERESÉS

IDŐS, segítségre szoruló férfi állandó
segítőtársat keres. A kényelem garantált,
főzni nem kell. Tel. 0365/412-382. (9746)

MINDENFÉLE

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

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, cserépforgatást,
külső és belső munkálatokat, javítást,
kerítés- és kapukészítést, bontást is.
Tel. 0770-621-920. (9571-I)

VÁLLALOK minőségi építkezési
munkát, fali- és padlócsempe-lerakást,
külső-belső szigetelést, ház kulcsrakész
befejezését. Tel. 0752-317-466. (9513)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (22339-I)

ELŐKÖNYVELÉST vállalok. Tel.
0756-607-969. (9725-I)

TETŐT szeretne javíttatni? Bármi-
lyen tetőjavítást vállalunk: lemezzel,
cseréppel; víkendházat fából, teraszt,
festést, javítást, vakolást, mindenféle
munkát vállalunk. Tel. 0742-344-119.
(9739-I)

FESTÉST, vakolást, csempézést,
gipszkartonszerelést, parkettázást
vállalok. Tel. 0749-564-921, 0771-393-
848. (9684)

15% KEDVEZMÉNNYEL vállaljuk
nyugdíjasoknak régi cseréptető javí-
tását, régi házat lebontunk, takarí-
tást, meszelést vállalunk. Tel.
0747-816-052. (9727)

MEGEMLÉKEZÉS

Az apák sohasem halnak meg,
csak fáradt szívük megpihen
örökre…
Szomorú szívvel emlékezünk a
drága édesapára és apósra, a
marosugrai születésű SZÉKELY
ANDRÁSRA halálának 10. évfor-
dulóján. Emlékét őrzi lánya, Melci
és veje, Jóska. Nyugodj béké-
ben! (9372-I)

Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 24-én, amikor a halál két éve
elragadta a teremeújfalusi szüle-
tésű ifj. TAKÁCS LAJOST szeret-
tei közül. Emlékét őrzi felesége,
Rozika, leánya, Imola és csa-
ládja, testvére, Rozika és csa-
ládja. Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Nyugodjon békében!
(9736-I)

Elcsitult a szív, mely értünk do-
bogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Elment tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben él,
és örökre ott marad.
Szomorú szívvel emlékezünk
PAŞCU JÁNOSRA, a drága jó
férjre, gondos édesapára,
apósra, nagyapára, apatársra no-
vember 24-én, halálának első év-
fordulóján. Akik ismerték és
tisztelték, gondoljanak rá kegye-
lettel. Szép emlékét őrzi szerető
felesége, Marika, leánya, Ildikó,
veje, István és unokája, Tamás.
Nyugodjon békében! (9692-I)

ELHALÁLOZÁS

Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy 89 éves korában
elhunyt

özv. ÖTVÖS JÓZSEFNÉ
szül. Csengeri Nagy Erzsébet.

Gyászolja fia, menye, a három
unoka családjukkal együtt, a
négy dédunoka, testvére és ro-
konsága. 
Temetésére Pókában kerül sor
november 25-én, szerdán 13 óra-
kor.
Ez a kincsünk pedig cserépedé-
nyekben van,
hogy ezt a rendkívüli erőt Isten-
nek
tulajdonítsuk, és ne magunknak.

(2Kor 4,7) 
(-I)

Isten akaratába belenyugodva,
fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, nagymama, anyós,
rokon, jó szomszéd, 

BÓCZ OLGA 
született Bakos 
magyarói óvónő 

életének 75. évében türelemmel
viselt szenvedés után csendesen
megpihent. Temetése 2020. no-
vember 25-én, szerdán 13 órakor
lesz a holtmarosi temetőben, re-
formátus szertartás szerint. Em-
léke szívünkben örökké élni fog.
Nyugalma legyen csendes! 

A gyászoló család. (9747-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
apatárs, jó rokon és jó szom-
széd, 

RAJKA JÁNOS LÁSZLÓ 
2020. november 20-án, 78 éves
korában, hosszú, súlyos szenve-
dés után csendesen megpihent.
Temetése 2020. november 24-én,
kedden 14 órakor lesz a római
katolikus temető alsó kápolnájá-
ból.
János kedves gondolata volt,
hogy a koszorúk árát az árva
gyermekek javára, egy erre a
célra a temetőben kijelölt do-
bozba gyűjtsük. 

A gyászoló család. (9756-I)

Megrendülten tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy 

dr. JOZEFOVICS ÁVÉD NÓRA 
nyugalmazott 

szemész szakorvos 
90 éves korában csendesen el-
hunyt. Drága halottunk temetése
november 24-én, kedden délután
3 órakor lesz a református teme-
tőben. 

A gyászoló család. (9757-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel és
fájdalommal értesültünk volt
kolléganőnk, SZABÓ MÁRIA
magyartanárnő haláláról. 
Számtalan gernyeszegi nemze-
dék számára példaként szol-
gált, óvta a magyar szót, éke-
sítette anyanyelvünket. Igazi
tanár és pedagógus volt.
Ezúton fejezzük ki részvétünket
a gyászoló családnak. Emlékét
megőrizzük szívünkben. 
Nyugodjék békében! 
A gernyeszegi Teleki Domokos
Általános Iskola munkaközös-
sége. (p.-I)

Mély együttérzéssel és őszinte
részvéttel osztozunk drága
kolléganőnk, Bordy Anna
fájdalmában, melyet szeretett
férje elhunyta miatt érez.
PÉTER emlékét mindvégig
megőrizzük. Nyugodjon béké-
ben! 
A gernyeszegi Teleki Domokos
Általános Iskola munkaközös-
sége. (9748-I)
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REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

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

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel. 0747-634-747. (9571-I)

HENIMEDCENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat, bőrgyógyászat. KEDVEZMÉNYES
ÁRAK: ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  dopp-
leres ultrahangvizsgálat. TELEFONOS KONZULTÁCIÓ lehetőségét
is biztosítjuk, ekkor küldőpapír nem szükséges, a recepteket e-mail-
ben is átküldhetjük. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu
u. 47/3. szám (November 7.). (9645-I)

FÉMMEGMUNKÁLÓCÉG alkalmaz: LAKATOST, ESZTERGÁ-
LYOST, CNC-VEZÉRLÉSŰ GÉPRE KEZELŐT, ELEKTROSZTA-
TIKUS FESTÖDÉBE MUNKATÁRSAT. Telefon: 0744-501-114,
hétköznap 8–16 óra között. (-I)

DR.INCZESÁNDORBELGYÓGYÁSZFŐORVOS betegeket
fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu u. 21/A szám alatti
rendelőben. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (9433-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MAROS MEGYEI TANÁCS

Ellenőrzések a Romániai 
iskolaprogram keretében

A Romániai iskolaprogram megvalósításával fog-
lalkozó megyei bizottság nevében tájékoztatjuk
Önöket, hogy 2020 októberében a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság három általános ok-
tatási intézményt ellenőrzött a megyében. Az el-
lenőrzés során 1000 lej bírságot szabtak ki a
Szászbogács községhez tartozó Magyarsárosi Ál-
talános Iskolára a termékeket a tanulóknak el-
osztó személyzet szakmai képzési
bizonyítványának hiánya miatt.
Ezenkívül azok a közigazgatási-területi egységek,
amelyek úgy döntöttek, hogy külön szerződést
kötnek a program keretében a termékek szállí-
tására, októberben lezárták a beszerzési eljárá-
sokat, és megtörtént a termékek szétosztása.
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VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARcMASZKOT, 
MINT A SZUPERHŐSöK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KöZBEN IS

KöVETJüK A TANÁROK 
UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZüK A JÖVŐNKET

Szünetel a vízszolgáltatás 
Marosvásárhelyen

AzAQUASERVRT.értesítiafogyasztókat,hogyahálózaton
végzendőkarbantartásimunkálatokmiattnovember25-én8–21
óraközött(hozzávetőlegesidőpont)szünetelazivóvíz-szolgáltatás
•Marosvásárhelyen,akövetkezőutcákban:1918.December1.,

a177–291.és144–240.számokközött,Bucsin11–15.,Moldova10–
16.,Pandúrok116., Szorgalom,ZsidóVértanúk,Gyümölcster-
mesztő,Méhész,Harmónia,Testvériség,Munka,Jövő,Haladás,
Jeddi,Ferdinándkirály,Erzsébetkirálynő,Tulipán,Dicsőség,Me-
részség,Rügy,Ágacska,Semenic,Áldás,SzentJános,SzentIstván,
Dombköz,Orizontnegyed
•Jedden
•Marosagárdon
•Kebelében
•Kebeleszentiványon.
Felhívjukafogyasztókfigyelmét,hogyamunkálatokbefejezté-

velarendszerbenavízrövididőreelszíneződhetéslerakódásokat
tartalmazhat,akitisztulásáigcsupánháztartásicélokraalkalmas.
Azokozottkellemetlenségértszíveselnézésüketkérjük.Köszön-

jükamegértésüket.
AmarosvásárhelyiAquaservRt.


