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Korszerű tanintézményt avattak
Ákosfalván

Hosszú munka végére értek

A Zichy-udvarház
napja

Az Art Equest Egyesület, a vajdaszentiványi református egyházközség,
a For Move Egyesület, a HorváthZichy Egyesület és az Artecotur Egyesület, a vajdaszentiványi RMDSZ
hagyományteremtő szándékkal szeptember 18-án, szombaton először
szervezi meg a Zichy-udvarház napját.

____________5.
Gazdanap Szovátán

Szombaton tizedszer tart gazdanapot
az RMGE Maros szervezet, ezúttal a
szovátai Maros közbirtokosság székhelyén (Iszujka u. 1. szám). A rendezvényen jelen lesznek a szervezethez
tartozó gazdakörök képviselői, továbbá az agráriumot képviselő szakértők, politikusok, hazai és
magyarországi meghívottak.

____________6.
Tűzoltóünnep
Nyárádszeredában

Hétfőn Ákosfalván óvodának, napközinek és elemi osztályoknak helyet adó új
épületet avattak, amely méltó második
otthona lehet a közösség legfiatalabb
korosztályának.

Gligor Róbert László

– Szeptember 13. a csoda napja Ákosfalván,
valóra vált itt egy álom, ezért köszönet jár azoknak, akik ezt megvalósították, és ezen a napon
egy új iskola kapuját nyithatták meg. Mellettük
a legbátrabbak a pedagógusok, mert a szülők
legdrágább kincseinek csiszolását, emberré nevelését vállalták – mondta megnyitóbeszédében

Fotó: Gligor Róbert László

Illés Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettes,
hozzátéve, hogy aki óvodát, iskolát épít, az a jövőnek épít. Csép Éva Andrea parlamenti képviselő is gratulált az ákosfalviaknak, hiszen egy
évvel ezelőtt még kételkedett abban, hogy az
idei tanévkezdéskor itt avatás lesz.
(Folytatás a 4. oldalon)

Fúvóshangszerek zenéjétől és szirénák vijjogásától volt hangos Nyárádszereda főtere szombaton délelőtt:
ekkor ünnepelte fennállásának 145.
évfordulóját a helyi önkéntes tűzoltóegyesület. A jeles pillanatot a bajtársak
és veteránok is megtisztelték.

____________9.
In memoriam
prof. dr.
Benedek István
____________12.

Demokrácián kesergő

Karácsonyi Zsigmond

Azt írja a naptár, hogy ma van a demokrácia nemzetközi napja,
a szabadság megélésének ünnepe. Bevallom, nem fogok pezsgőt
bontani, hanem csalódottságomban számba veszem, hogy hol is
rontottuk el. Mikor csúszott ki a sajtó kezéből a hatalom feletti kontroll gyeplője? Mert a demokrácia legbiztosabb fokmérője az állampolgárok érdekeit szabadon képviselő, a döntési folyamatokat
befolyásoló független média. De valójában ez csak egy illúzió. Abszolút értelemben vett szabadság és függetlenség nem létezik. Van
helyette elkötelezettség közösségünk érdekeinek érvényesítésében.
Egyébként már az eredendő demokráciában élő görög filozófusok
is elég szkeptikusan értékelték a nép uralmának nevezett társadalmi
döntési formát, mert végső soron igazságtalan és abszurd, hogy miközben mi döntünk, esetünkben négyévente megtartott választásokon a sorsunkat meghatározó kérdésekben egy kiválasztott csoport
hoz meg olyan törvényeket és rendelkezéseket, amelyekkel a mi sorsunkat keseríti meg. Ráadásul jó dolgukban egymásnak esve harcolnak a nagyobb koncért. De ebbe már nekünk nincs
beleszólásunk. Tévedés ne essék, én is azt mondom, hogy még így
is jobb ez a világ, mint a falanszterkommunizmus idején. Viszont a
futballhuligánok szintjére süllyedt parlamenti csatározásokat látva
keserűen konstatáljuk, hogy a zsaroló politizálás erényszintre emelkedett. Az energiaárak által felpörgetett infláció pedig egyre
(Folytatás a 3. oldalon)
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Gabi és a repülő nagypapa

Szeptember 15-én, ma 18 órakor a Gabi és a repülő nagypapa című előadásra várják a gyermekeket és felnőtteket
a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházba.
Rendező: Vidovszky György. Mivel a járványügyi előírásoknak megfelelően a helyek száma korlátozott, előzetes telefonos helyfoglalás szükséges a 0740-566-454-es
mobilszámon, naponta 9-13 óra között. Belépni kizárólag
maszkkal lehet, a bejáratnál történő érintésmentes testhőmérés és kézfertőtlenítés után. 6 év alatti gyerekeknek a
maszk viselése nem kötelező. Az Ariel színház társulata
szeptember 17–24. között a Bethlen Gábor Alap támogatásával részt vesz a világ legnagyobb nemzetközi bábfesztiválján (Festival Mondial des Theatres de Marionnettes) a
franciaországi Charleville-Mezieres-ben.

Jótékonysági motorozás

Szeptember 18-án, szombaton nyolcadik alkalommal kerül
megrendezésre a magyarfülpösi jótékonysági motoros felvonulás. Az idén a Daimler MC Nomads, a Big Red Machine
Prospect Charter Mures és a Sons of Attila RC motorosklubok által szervezett, nagy hagyományú jótékonysági akcióra
motorosokat és civileket egyaránt várnak. A tradícióhoz híven
a résztvevők ezúttal is egy tank benzin árával támogatják a
mélyszegénységben élő gyerekeket nevelő és iskoláztató, a
helyi Szivárvány Házat működtető alapítvány munkáját. Gyülekező 12 órakor a Daimler MC Nomads marosvásárhelyi
klubházánál (a Sinaia utcai Ursus Sörház udvarán) vagy
13.30 órakor a szászrégeni Lidl parkolójában, ahonnan közösen motoroznak ki a résztvevők Magyarfülpösre.

Vonatpótló buszok
Déda és Szászrégen között

A Marosvásárhely–Bukarest között közlekedő vonatok utasait szeptember 22-éig Szászrégen és Déda között autóbusszal fogják szállítani, mert a Szászrégen–Magyaró
vonalszakaszon karbantartási munkálatokat végeznek. Az
IR 1645-ös számú vonat (Bukarest–Marosvásárhely) a
megszokott menetrend szerint indul, de csak Dédáig megy,
innen az utasok vonatpótló buszra szállnak át, majd Szászrégenből 20.33 órakor vonattal indulhatnak tovább Marosvásárhelyre. Ugyanígy a Marosvásárhelyről 13.50 órakor
induló IR 1646 vonat Szászrégenig ér el, innen Dédáig
busszal szállítják az utasokat, majd itt átszállnak a Brassó
felé tartó vonatra. Az intézkedést honlapján közölte a
Román Vasúttársaság.

Négynapos terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány szeptember 30-a és október 3a között négynapos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Szentkatolnán. A
program célja csoportfoglalkozások, workshopok, személyes tanácsadás, igei csendességek, valamint fölépült szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallgatása által az
absztinencia elérése, információszerzés a függőséggel
kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret. A felvétel
előzetes interjú alapján történik. Jelentkezni szeptember
24-ig lehet a következő telefonszámokon – Marosvásárhely: Bartha Éva – 0740-056-691, McAlister Magdolna –
0742-653-331.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Előrelépés autópályaügyben

Múlt kedden Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere Bukarestben, a szállításügyi minisztériumban találkozott az országos közútkezelő
társaság (CNAIR) műszaki igazgatójával, akivel a
Marosvásárhely–Jászvásár között tervezett autópálya nyomvonalának elköltöztetéséről tárgyalt.

Mint ismeretes, a megépítendő autópálya tervezett
nyomvonala kettészeli Nyárádszereda közigazgatási területét, 12 demeterfalvi házat is érint, egyebek mellett ezért
is kérték az eredeti terv módosítását. Az ügyben a helyszínen jártak az illetékesek, de mindeddig nem voltak hajlandók figyelembe venni az önkormányzat javaslatát.
– Ez volt az első alkalom, amikor megértéssel közelítettek az általunk javasoltakhoz. Azt ígérték a minisztérium illetékesei, hogy tanulmányozzák az új nyomvonal
kivitelezési módját, amely mindegy 1,2 km-rel kerülne távolabb a településtől, de emiatt 9 helyett 12 kilométert kell

építeni Nyárádszereda mellett. Azt ígérték, hogy megkapjuk azt az iratot, amit majd átadnak a kivitelező cégnek.
41 oldalban írtuk le, és továbbítottuk érveinket, és végre
sikerült elérni, hogy elkezdik tanulmányozni az általunk
javasoltakat. Mindeddig gazdasági és környezetvédelmi
okok miatt utasítottak el. Én mindegyre hangsúlyoztam,
hogy nem lehet Bukarestben egy asztalra kiterített, 40
évvel ezelőtt készített légi felvételen nyomvonalat berajzolni, hiszen a terepviszonyok megváltoztak, és elsősorban
a helyiek érveit kellene figyelembe venni. Mi szeretnénk,
hogy megépüljön az autópálya, erre készülünk is, hiszen
Nyárádgálfalva és Nyárádszereda között bekötőút is lesz,
annak a közelében hoztuk létre az ipari zónánkat. Tisztában vagyunk vele, hogy a sztráda fellendíti a környéket,
csak az a kérésünk, hogy vegyék figyelembe az igényeinket. Egyelőre úgy tűnik, meghallgattak... – mondta lapunknak a polgármester. (vajda)

Megjelent a Helikon első szeptemberi száma

Megjelent a Helikon első szeptemberi,
2021/17-es lapszáma, benne Horváth Benji vezércikke, valamint Tóth Gödri Iringó interjúja
Felméri Cecília kolozsvári filmrendezővel. Verset
közöl Dimény H. Árpád, Fehér Imola, Molnos
Lajos, Varga Borbála és Tar Károly, rövidprózát
Lovász Krisztina és Pintea László, esszét Gömöri
György. Aleš Šteger verseit László Noémi fordította.
A Pavilon 420-ban Erőss Réka versei olvashatók, prózát Mezei Zsófia közöl. A Ráolvasásban
Vida Gábor ír Mihail Alekszandrovics Solohov
Csendes Don című regényéről. A Kinematográfban Papp Attila Zsolt beszámolója olvasható a 20.
TIFF-ről, a Theátrumban Karácsonyi Zsolt ír az
MMA Kiadó Harag György színházi munkásságáról szóló kiadványáról.
Kritikát Zsidó Ferenc közöl Abafáy-Deák Csillag Gyilkos karakterek című kötetéről. Fülszöveget Mărcuţiu-Rácz Dóra jegyez Kertai Csenger
Hogy nekem jó legyen című kötetéről, valamint
Juhász Tamás ír Finy Petra Kerti szonáta című
kötetéről. Az Amplitúdóban Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum című sorozatának 13.
része olvasható, az Artefaktumban Dabóczi Géza
ír Robert Bosisónak és Florin Ştefannak a kolozsvári Centrul de Interes központ Spaţiu Intact galériájában Icons for the End of the World címmel
nyílt kiállításáról, amelynek anyagával a jelenlegi
lapszámot illusztrálták.
A lapszám teljes tartalomjegyzéke az alábbi hivatkozáson érhető el: https://www.helikon.ro/wpcontent/uploads/2021/09/helikon21-17.pdf

Kamaszokat várnak

A Kamaszok Ifjúsági Színtársulat bővítené csapatát, ezért szeptember 28-án, kedd délután 5 órától
a színészi hivatást szerető 12–17 év közötti lányok
és fiúk jelentkezését várják a társulat székhelyén, a
marosvásárhelyi vár Kapubástyájában tartandó felvételire. A felvételhez szükséges egy rövid, bármilyen stílusú vers és egy dal előadása. Érdeklődni
lehet a 0726-221-504-es telefonszámon.

RENDEZVÉNYEK

ASzászrégeniPolgármesteriHivatala szerkesztőségbe
eljuttatott közleményben tájékoztat: a Let’s do it, Romania
Egyesület által szervezett nagytakarítási akcióba a Szászrégeni
Polgármesteri Hivatal idén is bekapcsolódik, és önkénteseket
vár szeptember 18-ára. Aki szeretne részt venni, pénteken 12
óráig jelentkezzen a hivatal 24-es irodájában kesztyűért és zsákokért.

120 éves a Nagy Zsinagóga

A marosvásárhelyi zsidó hitközség szervezésében a vásárhelyi Nagy Zsinagóga megnyitásának 120. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést szeptember
23-án. Az ünnepség programja a következő – 9-10 óra:
a vendégek fogadása, 10-12 óra: ünnepi találkozó, 1213.30 óra: a közösségi múzeum megtekintése, 14-15
óra: ebéd, 15-17 óra: látogatás a gettó emlékművénél
és a temetőben, 18-19 óra: ünnepi koncert.

Kiállítás Petrőczy Kata Szidónia
emlékére

Szeptember18.azországos
nagytakarításnapja

A Pro Castellum Degenfeld és az AntePortum Egyesületek szervezésében szeptember 18-án 12 órakor nyílik
meg a Vigasz a versben és imában című, Petrőczy
Kata Szidónia költőnőnek szentelt kiállítás a kutyfalvi
Degenfeld-kastélyban. A kiállítással Petrőczy Kata Szi-

dónia első magyar költőnő megpróbáltatásokkal teli és
példaértékű életére emlékeznek. A költőnő férjével,
Pekry Lőrinccel együtt életének több szakaszában is a
kutyfalvi birtokon élt, a mai kastély elődjeként számontartott udvarházban. A kiállításmegnyitón beszédet
mond Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága erdélyi főosztályának vezetője, Ilie
Şuta, Kutyfalva polgármestere, Horváth Csaba kiskapusi evangélikus lelkész, dr. Kálmán Attila, a Pro Castellum Degenfeld Egyesület elnöke és Kovács Zsuzsa
a kurátorok nevében. Áldást mond Lukács Lőrincz
Csilla kutyfalvi református lelkésznő. Petrőczy Kata Szidónia verseit Berekméri Melinda református lelkésznő
adja elő. Zenés műsorral Borsos Edith énekművész és
dr. Ávéd Éva zongoraművész lép fel. A megnyitót követően a kiállítás (előzetes bejelentkezés után) hétvégente megtekinthető lesz a többi programmal együtt:
vezetett épületlátogatás, Degenfeld családtörténeti kiállítás, erdélyi kastélyokat bemutató fotókiállítás, szabadulószoba, a Székely Legendárium rajzfilmjei és
óriás-társasjátéka.
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Megduplázódott az új fertőződések száma

A kéthetes mozgóátlag több mint kétszeresére ug- minősítésével és a szakszemélyzet áthelyezésével – elérjék az
rott, megközelítette a négyezret kedden a 24 óra 1500 helyet.
Romániában a közegészségügyi szakemberek elsősorban
alatt újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőződéaz alacsony – 31 százalékos – átoltottságnak tulajdonítják a
sek száma, a haláleseteké pedig a százat közelíti.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) 3929 új esetről
számolt be kedden, amikor a megelőző két hét adatai alapján
1727 fertőződés számított volna átlagosnak. Az utóbbi 24 órában 96 koronavírusos beteg halt meg: ez csaknem háromszorosa a kéthetes mozgóátlagnak.
Rohamosan emelkedik az egészségügyi rendszer leterheltsége is: kedden 5622 fertőzöttet kezeltek kórházban, ami egy
hét alatt 60 százalékos növekedést mutat. Hasonló arányban
romlott a helyzet a Covid-kórházak intenzív terápiás részlegein is, ahol kedden már 675 súlyos állapotban lévő beteget
ápoltak.
Cseke Attila megbízott egészségügyi miniszter szerint a kinevezése óta eltelt néhány nap alatt (csaknem kétszázzal) 933ra bővítették a koronavírusos betegeknek elkülönített intenzív
terápiás helyek számát. A célkitűzés az, hogy – a részlegek át-

fertőzés példátlanul gyors terjedését a járvány mostani, negyedik hullámában. A közegészségügyi intézet (INSP) kedden
közzétett jelentése szerint Romániában az oltáskampány kezdete óta eltelt nyolc hónapban 8042 második adag vakcinával
is immunizált embernél, vagyis a beoltottak 0,18 százalékánál
mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Valamivel több mint 24
ezer ember (0,46 százalék) az első adag oltás felvétele után
kapta el a fertőzést.
Ugyanebben az időszakban (2020. december 27. – 2021.
augusztus 31. között) a 19,3 milliós lakosságú Romániában
483 ezer embernél (a lakosság 2,5 százalékánál) diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést. Ez azt jelenti, hogy az egyetlen
adag vakcinával beoltottak ötször kisebb eséllyel, a mindkét
adag oltással immunizált emberek pedig 14-szer kisebb esélylyel kapták el a fertőzést a beoltatlanokhoz viszonyítva. (MTI)

Nem szabad, hogy az emlékezés helyét
a felejtés vegye át

Nem szabad, hogy az emlékezés helyét a felejtés
vegye át – jelentette ki Ferenc pápa kedden, szlovákiai látogatása második napján a helyi zsidó közösség
képviselőivel
tartott
találkozóján
Pozsonyban, a holokauszt áldozataira emlékezve.

A katolikus egyházfő az óvárosi Halpiac téren, az egykori
zsinagóga helyén lévő emlékműnél tartott találkozón a TASR
szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint azt hangsúlyozta, hogy a hit nem jelenthet olyan magasabb elvet,
amely a diszkrimináció és az elnyomás indoklására szolgál.
Ferenc pápa beszédében a találkozó helyszínére utalva rámutatott: egykoron egymás mellett állt a zsinagóga és a katolikus templom, ami jelképezte a két vallás békés egymás
mellett élését. Hozzátette: a helyszín ugyanakkor a szlovák
történelem egy sötét korszakának is jelképe, amikor zsidóellenes rendelkezések nemcsak jogtiprásokhoz vezettek, hanem
több mint százezer szlovákiai zsidó deportálásához és halálához is. Az egyházfő óva intett a történelem megismétlődésétől,

s attól is, hogy a múlt feledésbe merüljön, s helyét a felejtés
és a tudatlanság vegye át.
A szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének
(ÚZZNO) elnöke, Richard Duda a találkozón történelmi pillanatnak és a zsidó közösség szempontjából áttörésnek nevezte
Ferenc pápa jelenlétét a pozsonyi holokausztemlékműnél. A
szlovák hírügynökség jelentése szerint Duda a keresztények és
a zsidók közti együttműködést szorgalmazva azon meggyőződésének adott hangot, miszerint a zsidó–keresztény kapcsolatok fejlesztésének legfontosabb igazodópontja az állandó
kommunikáció kell legyen, mert csak azáltal válik elérhetővé
a tartós közeledés és a békés együttélés.
Ferenc pápa hétfői hivatalos pozsonyi programja este ért
véget szálláshelyén, a pozsonyi apostoli nunciatúrán, ahol a
pozsonyi parlament elnökét, Boris Kollárt, majd a szlovák
kormányfőt, Eduard Hegert fogadta egy rövid találkozón. Az
egyházfő kedden az ország keleti részébe, Eperjesre és Kassára látogatott.

A cél a Nyugat-Balkán európai integrációja

A politikus Aleksandar Vucic szerb államfővel közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy az európai uniós országok
geopolitikai érdekeit is az szolgálná a legjobban, ha a Nyugat-Balkán az EU részévé válna. Véleménye szerint mind a
hat szóban forgó ország – Szerbia, Koszovó, Észak-Macedónia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina és Albánia – helye az
Európai Unióban van.
Angela Merkel Belgrádból az albán fővárosba, Tiranába
utazott, ahol kedden a nyugat-balkáni térség vezetőivel tárgyalt a régiós együttműködésekről, fejlesztésekről és a térség
európai uniós integrációjáról az úgynevezett berlini folyamat
keretében, amelyet 2014-ben indítottak el.
A kancellár kiemelte, hogy a berlini folyamatnak nagy szerepe volt az országok európai integrációs előrelépésében, és
elégedettségének adott hangot, hogy ezt a folyamatot lépésről
lépésre követhette. Hozzátette: tudatában van annak, hogy az
uniós integráció nagyon lassú folyamat, és néha végtelennek
tűnik, olyan, mintha újabb és újabb feltételek születnének, de
mindezek eredményesek, és az országok fejlődnek, ahogy a
régiós együttműködés is egyre jobb.
Angela Merkel Szerbiával kapcsolatban kiemelte, hogy
fontos előrelépésre van még szüksége az országnak az igazságügy reformja terén, de ígéretet kapott a szerb elnöktől,

hogy ez is hamarosan megtörténik. Aleksandar Vucic hétfőn
köszönetet mondott a kancellárnak mindazért, amit a NyugatBalkánért és Szerbiáért tett az utóbbi években, hiszen külpolitikájában fontos szerepet kapott ez a térség. Kiemelte, a
leköszönő német kancellárral az ország és a térség európai integrációjáról, Szerbia és Koszovó kapcsolatáról, a szerb és az
uniós külpolitika összehangolásáról, valamint a térségbeli országok együttműködésének konkrét részleteiről beszélt.
Mint mondta: egyetért a német kancellárral abban, hogy
rendezni kell a viszonyt Koszovóval, és Szerbia elhivatott a
párbeszéd mellett. Véleménye szerint egy „befagyasztott
konfliktus” senki számára nem lehet jó megoldás, ezért kompromisszumra kell jutnia a két félnek.
Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét
Szerbiától, Belgrád azonban ezt azóta sem hajlandó elismerni.
Mindkét ország európai integrációjának a kulcsa a viszony
rendezése, viszont a szerb vezetők többször is kijelentették,
nincs esély arra, hogy elismerjék a főként albánok lakta egykori déli tartomány függetlenségét, a koszovói vezetők pedig
ennél kevesebbel nem elégednek meg.
Aleksandar Vucic 2014-ben lett Szerbia miniszterelnöke,
2017-ben pedig az ország köztársasági elnöke. 2014 óta Angela Merkel és Aleksandar Vucic 16 alkalommal tárgyalt egymással. A szerb elnök szerint ennek egyik oka, hogy Angela
Merkel mindig nyitott volt arra, hogy a nyugat-balkáni országok vezetőivel a térség gondjairól, illetve a megoldási lehetőségekről beszéljen.

Megnyitották hétfőn a németországi Frankfurtban a világ
első múzeumát, amelynek témája a német romantika művészete. A 18. és a 19. század fordulójának meghatározó művészeti irányzatát és stílusát bemutató múzeumot a korszak
legnagyobb alkotói közé tartozó Johann Wolfgang von Goethe
szülőháza mellett építették fel a Hessen tartományi nagyváros
központjában.
Az épület egyik fő különlegessége, hogy a benne őrzött kincsek érzékenysége miatt a kiállítótermekbe nem juthat be napfény, ezért az utcai frontra az emeleteket összekötő ablakos
lépcsőházat helyezték, hiszen „a Goethe-ház mellett természetesen nem lehet egy ablaktalan homlokzat” – mondta a hesseni tartományi közszolgálati médiatársaságnak (Hessischer
Rundfunk) Christoph Mäckler, az épület tervezője.
Az utcai homlokzat leglátványosabb eleme egy ablakfülke,
amely sötétedéstől kék fénnyel világítja be az utcát, utalva a
Novalis Heinrich von Ofterdingen című regényének első fejezetében megjelenő kék virágra, a német romantika jelképére.
„Szerintem a legtöbb ember észre sem veszi ezt a szimbolizmust. Meglátják a frankfurti óváros romjaiból származó apró
kövekkel kirakott téglapadlót, vagy az éjjel a Hirschgrabenre
világító kék öblös ablakot, és élvezik” – mondta a tervező, ki-

emelve: „még ha semmit sem tudsz a romantikáról és annak
szimbólumáról, a kék virágról, akkor is meg tudod mondani,
hogy ez szép vagy nem szép”.
„Az építészetnek nem az az igénye, hogy mindenki megértse, hanem az, hogy a tereket úgy kell megtervezni, hogy az
emberek jól érezzék magukat bennük” – mondta Christoph
Mäckler.
A Német Romantika Múzeumára (Deutsches RomantikMuseum) 18,5 millió eurót fordítottak, tíz évig tartó előkészületi munka, az intézmény koncepciója körüli heves viták
sora és ötévi építkezés után adták át. A többi között a szövetségi kormány, a tartományi kormány és a frankfurti önkormányzat támogatásával felépített múzeum a Goethe-házzal
együtt, de teljesen önálló profillal működik, kizárólag a német
romantikával mint irányzattal és korstílussal foglalkozik.
A három emeleten, 1200 négyzetméteren berendezett állandó kiállításon kéziratokat, grafikákat, festményeket és
használati tárgyakat mutatnak be, köztük például kompozíciós
vázlatokat Robert Schumann zeneszerzőtől és képeket a romantikus tájfestészet legfontosabb alkotói között számontartott Caspar David Friedrichtől. (MTI)

Németország azt szeretné, ha a Nyugat-Balkán is az
Európai Unió (EU) része lenne, de a térségbeli országok előtt még hosszú út áll a teljes jogú tagság
elnyerése előtt – hangsúlyozta Angela Merkel
német kancellár hétfőn Belgrádban.

A német romantika korszakának első múzeuma

Ország – világ
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Közúti ellenőrzések

Országszerte 5138 gépkocsivezetői jogosítványt
vontak be a rendőrök szeptember 6-a és 12-e között.
A rendőrség balesetveszélyes útszakaszokon szervezett ellenőrző akciókat a súlyos közúti balesetek fő
okainak megelőzése érdekében. 1938 sofőr azért
maradt jogosítvány nélkül, mert több mint 50 kilométer/órával meghaladta az engedélyezett sebességet,
628-nak ittas vezetés miatt, 816-nak szabálytalan
előzés miatt vonták be a gépkocsivezetői engedélyét.
További 307 sofőrt elsőbbségadás elmulasztásáért,
537-et pedig a gyalogosoknak való elsőbbségadás
elmulasztásáért részesítették ebben a szankcióban
a rendőrök, derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság (IGPR) hétfői közleményéből. A rendőrség
ugyanakkor 1681 gépkocsi forgalmi engedélyét vonta
be az ellenőrzések során, és 684 esetben bűnvádi
eljárást indított. (Agerpres)

Modern technológia vidéki
diákoknak

Nagyon fontosnak nevezte kedden az oktatási miniszter a vidéki diákok hozzáférését a legújabb technológiákhoz. Sorin Cîmpeanu a Prahova megyei
Bucov település iskoláját kereste fel, ahol átadtak egy
korszerű laboratóriumot. Az eseményen tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a vidéki oktatás felzárkóztatása érdekében biztosítani kell a diákok
hozzáférését az új technológiákhoz. A miniszter elmondta, hogy a korszerű laboratórium átadása egy
kísérleti program része, amit az egész országra ki
szeretnének terjeszteni. A terv az, hogy megyénként
legalább harminc iskola legyen felszerelve az új technológiákat integráló laboratóriumokkal, amelyekben
3D nyomtatókkal és szkennerekkel, virtuális valóság
szemüvegekkel ismerkedhetnek a diákok. (Agerpres)

Nem utasíthatják el más megyéből érkező betegek kezelését

Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter arra kérte
kedden az egészségügyi igazgatóságok képviselőit,
hogy ültessék gyakorlatba a koronavírus-járvány negyedik hullámának feltartóztatására kidolgozott megyénkénti terveket. Az egészségügyi minisztérium
közleménye szerint Cseke Attila távértekezletet tartott
a megyei egészségügyi igazgatóságok vezetőivel, a
távértekezleten részt vett Vass Levente és Andrei
Baciu államtitkár, illetve a tárca beteggondozói főosztályának és a katasztrófavédelmi főigazgatóságnak a
képviselői is. A tanácskozás témája a járvány negyedik
hullámára való felkészülés volt. Cseke Attila kifejtette,
egyetlen megye kórházai sem utasíthatják el más megyéből érkező betegek kezelését. „Ugyanakkor nem
érdekelnek a papírokon szereplő adatok. Azt akarom,
hogy ellenőrizzék a kórházakat, és a valós helyzetet
jelentsék” – idézte a közlemény az ügyvivő egészségügyi minisztert. (Agerpres)

Gondoskodás a gyerekekről

Románia a világon elsők között vezet be olyan országos programot, amely a koronavírus-járvány kiskorúakra
gyakorolt
pszichológiai
hatásainak
csökkentésére is megoldásokat nyújt – jelentette be
kedden Florin Cîţu. A miniszterelnök a „Gondoskodunk a gyerekekről” elnevezésű program lebonyolításáról
szóló
sürgősségirendelet-tervezet
ismertetésén vett részt. Közlése szerint a jogszabályt
várhatóan jövő héten fogadja el a kormány. A kormányfő tájékoztatása szerint a program ingyenes
pszichológiai tanácsadást biztosít gyermekek számára, a szülőknek és a szakembereknek pedig segítséget nyújt a gyermekek pszichoemocionális
szükségleteinek ellátásához. Mindezek mellett megoldásokat kínál a gyermekek elleni kiberbűnözés leküzdésére is – tette hozzá Cîţu. (Agerpres)

Demokrácián kesergő

(Folytatás az 1. oldalról)
sanyarúbb jövő képét vetíti elénk. Miféle képviseleti demokrácia ez? Mi, balgák nem olvastuk eléggé figyelmesen Rousseau társadalmi szerződésről írt gondolait. Ő
megmondta: csak a képviselők megválasztásának pillanatában szabad a nép, azután már nem számít a véleménye. Tudom, azóta eltelt pár száz év, de a lényeg nem
változott. Csak finomítottak rajta. Fékek és ellensúlyok
rendszeréről beszélnek manapság. Megvan mindenkinek a véleménye ezek hatékonyságáról. Például: mivel
tudjuk ellensúlyozni a választási kampányban tett ígéretek be nem tartását helyi szintektől el egészen az országos vállalásokig. És mondjuk ki: nem csak a
többségi nemzet fiai-lányai okoznak keserűséget nekünk. De a sajátjainkkal szemben elnézőbbek vagyunk.
Vajon miért is?! Például az eltelt több mint három évtizednyi léte alatt sokan vitatták, hogy meddig terjed a
demokrácia a romániai magyarok érdekképviseleti szervezetében. Végső soron itt is, a kisebb-nagyobb látszatengedmények dacára – lásd például a fiatalok és nők
képviseleti arányának „de minimis” rendszerét – a
többség diktatúrája érvényesül. A pénteki kongresszuson, remélem, rám cáfolnak.
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Korszerű tanintézményt avattak Ákosfalván

(Folytatás az 1. oldalról)
A gyerekek otthon megkapják a
család értékrendjét, de az óvoda, iskola második otthonuk, ahol a pedagógusoktól útmutatást, tudást
kapnak, és erős közösségben nőnek
fel – fejtette ki.
Szabó Árpád megyei tanácsos
szerint nemcsak az épületavatás
miatt volt ünnep a hétfői nap. Ez a
rég várt találkozások alkalma is,
ugyanis a járvány sok mindentől
megfosztotta a gyerekeket, egy különös oktatási formára kényszerítette, elvette tőlük az örömök közös
megélésének lehetőségét.
A gondoskodás és hit épülete
– Olyan ház ez az épület, amelynek falát az aggódás, a szeretet, a
gondoskodás és a jövendőbe vetett
bizakodó hit emelte – mondta Wass
Albert
szavaival
Józsa
Gabriella igazgatónő. Hosszú, fáradságos munka után egy otthonteremtő út végére érkeztek.
Maradandót csak áldozattal lehet alkotni, de szükséges, kell, mert ez
viszi előre a közösséget, és ezért köszönet jár azoknak, akik terveztek,
hittek, cselekedtek – mondott köszönetet az intézményvezető az ön-

kormányzatnak az áldozatos munkájáért, a nevelés támogatásáért,
azért, hogy megteremtették a lehetőségét annak, hogy a pedagógusok
tudják a 21. század elvárásainak
megfelelő tudással felvértezni és
időtálló értékekkel ellátni a gyerekeket. Ez a munka évekkel ezelőtt kezdődött el, és lépésről lépésre
valósult meg: 2009-ben megújult a
felső tagozatnak helyet adó épület,
2015-ben Harasztkeréken épült korszerű óvoda, most pedig Ákosfalván
ez a szemet gyönyörködtető épület.
Az új iskola kulcsát a község
polgármestere nyújtotta át az igazgatónak, az épületet megáldotta
Balla Loránd református lelkész, és
megszentelte Sebestyén Domokos
plébános, ezt követően a szülők látogathatták végig a helyiségeket,
amelyeket azután birtokba vehettek
a gyermekek. Az intézményben
közel 130 kisgyerek kezd tanulni,
az emeleten öt kisiskolai osztály,
míg a földszinten két óvodai és egy
napközis csoport működik.
Szívén viselte az önkormányzat
Egy korszerű iskola felépítése
régebbi elképzelése az önkormányzatnak, sikerült is egy 3.039.000

Tágas, korszerű épületben tanul öt elemi osztály, egy napközis és két óvodai csoport

Flash Eurobarométer-felmérés:

lejes pénzalapot lehívni erre a célra
a fejlesztési minisztériumtól. Sikeres elképzelés, jó beruházás és történelmi megvalósítás, hiszen

Fotók: Gligor Róbert László

iskolát, templomot nem tíz-, hanem
százévente épít egy közösség –
vonta meg a mérleget Osváth
Csaba polgármester. Az előző választási kampányban az volt a jelmondatuk, hogy otthont és jövőt
építenek a közösségnek. Itt most
évtizedekre, akár egy évszázadra
biztosítva van az otthon, a jövő viszont nemcsak tőlük függ: a családból és az iskolából gyűjtenek a
gyerekek tudást az életre, de ha jó
körülmények között és jó pedagógusok mellett tanulnak, akkor lépéselőnyből
indulhatnak
–
hangsúlyozta. Az is fontos, hogy itthon tanulhatnak a gyerekek, nem
kell máshová ingázniuk, és az iskola mellett csendes környezetben
van játszótér, sportolásra és kulturális eseményekre úgyszintén van
lehetőség.
Az elöljáró fontosnak látta, hogy
egy olyan községközponti iskolát
létesítenek, ahol jóval több gyerek
tanulhat, szocializálódhat, és ahol
versenyhelyzet is kialakul. Mivel
Cserefalván az iskola és óvoda egy
szolgálati lakásként is használt, de
leromlott állagú épületben működött, ezt a tanintézményt az önkor-

mányzat döntése alapján felszámolták, a tucatnyi gyerek ezután Ákosfalván tanul. A falvakban továbbra
is karbantartják a középületeket, és
ahol a gyereklétszám indokolja a
személyzeti kiadásokat és fenntartási költségeket, ott továbbra is működni fognak a tanintézmények,
ahol viszont megcsappan a létszám,
ott számítani lehet arra, hogy
ugyancsak a községközpontban
fognak tanulni a diákok. Ehhez
három iskolabusszal rendelkezik a
község, és egy nemrégiben Edve
testvértelepülésről kapott kisbuszt
is átalakítottak, hogy szükség esetén
akadálymentesen megoldhassák a
gyerekek szállítását.
Ami az építési folyamatot illeti,
az elhúzódott, egyrészt a kivitelezőcég miatt, másrészt a minisztérium
is késett a számlák kifizetésével, az
önkormányzat többször is vállalta
az összegek megelőlegezését, csak
hogy a vállalkozó el ne hagyja az
építőtelepet. A kivitelezés három
évig tartott, az önkormányzat pedig
biztosította a közművekre való rácsatlakozást és az új bútorzat beszerzését – részletezte lapunknak
Osváth Csaba.

Uniós források csak a jogállamiságot tiszteletben tartó országoknak

Öt közül négy európai szerint csak
azok a tagállamok kapjanak uniós forrást, amelyek tiszteletben tartják a
jogállamiság és a demokrácia alapelveit – mutatja az EP legújabb felmérése.

Mózes Edith

A megkérdezettek 60 százaléka szerint a
Next Generation EU programok segíteni fognak hazájuknak kiheverni a koronavírus-járvány okozta gazdasági és szociális károkat *
41 százalékuk szerint kétséges, hogy kormányuk jól használja fel a helyreállítási alap forrásait.
Sassoli: Aki következetesen aláássa az EU
értékeit, az ne számítson EU-s pénzalapokra
„Az Európai Parlament egyértelműen úgy
foglalt állást, hogy az EU újjáépítési alapjaiból ne részesüljenek olyan kormányok, amelyek nem tisztelik az alapvető demokratikus
értékeket, és nem védik meg a jogállamiságot. Ez a felmérés megerősíti, hogy az uniós
polgárok túlnyomó többsége egyetért ezzel.
Aki következetesen aláássa az EU értékeit, az
ne számítson EU-s pénzalapokra” – mondta
az Európai Parlament elnöke, David Sassoli.
A Bizottság elnökének szeptember 15-én
sorra kerülő, az unió helyzetéről szóló évértékelő beszéde előtt néhány nappal közzétett
Flash Eurobarométer-felmérés azt mutatja,

hogy az európai polgárok egyértelműen támogatják a Next Generation EU programból
folyósítandó uniós támogatások felhasználásának átláthatóságát és hatékony ellenőrzését.
A felmérés szerint a polgárok 85 százaléka
ért egyet ezzel. Az Európai Parlament álláspontja is a többségi véleménnyel cseng
egybe. A Parlament a Bizottsággal közösen
jelenleg is vizsgálja a nemzeti terveket, hogy
biztosítsa, a pénzforrások felhasználása megfelel a zöldebb, digitálisabb és ellenállóbb európai gazdaság célkitűzésének.
Az európaiak kedvezően ítélik meg
az EU 800 milliárd eurós helyreállítási alapját
Az EU-ban a válaszadók 59 százaléka
(Magyarországon 64 százalék) véli úgy, hogy
a Next Generation EU-programok a jövőbeli
kihívásokra is segítenek felkészülni hazájuknak. Talán ennek is a következménye, hogy
az európaiak 53 százaléka kedvezően vélekedik az EU-ról, és csak 19 százalékuk kedvezőtlenül.
Magyarországon az uniós átlag feletti,
60 százalékos az unió pozitív megítélése
Mindemellett a felmérés eredményei arra
utalnak, hogy számos tagállamban merülnek
fel kétségek a lakosság körében azzal kapcsolatban, hogy az adott tagállam kormánya
megfelelően fogja-e felhasználni a helyreállítási alapokat. Míg uniós átlagban az európaiak 45 százaléka bízik abban, hogy

kormányuk jól fogja felhasználni ezeket a
forrásokat, a válaszadók 41 százaléka kétségének adott hangot ezzel kapcsolatban. Az
egyes országok értékei között jelentős különbségek mutatkoznak. A források hatékony
felhasználásában Luxemburgban bíznak a
legtöbben (74 százalék), a legkevesebben
Szlovéniában (24 százalék). Magyarországon
a válaszadók 28 százaléka bízik abban, hogy
a kormány megfelelően használja fel a forrásokat.
Prioritások: klímaváltozás, szegénység,
gazdaságtámogatás, terrorizmus elleni
küzdelem
Arra a kérdésre, hogy mely szakpolitikai
területekre kellene az Európai Parlamentnek
hangsúlyt helyeznie, a klímaváltozást nevezték meg legtöbben (43 százalék). A második
helyre a szegénység és társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem (32 százalék) került,
a harmadikra a gazdaságtámogatás és a munkahelyek teremtése, együtt a terrorizmus elleni küzdelemmel (31-31 százalék). Ezeket
követi a közegészségügy, valamint a migrációs és menekültügy, egyaránt 27 százalékkal. Említésre méltó, hogy a magyar és a
lengyel válaszadóknál a demokrácia és jogállamiság kérdése, amely az EU átlagában a
nyolcadik legfontosabb helyet foglalja el, bekerült az első három olyan téma közé (Lengyelországban a második, Magyarországon a
harmadik helyen), amellyel a válaszadók sze-

rint az Európai Parlamentnek foglalkoznia
kell.
Az európai közvélemény támogatja
az EP álláspontját
Az európai közvélemény egyértelműen támogatja az Európai Parlament álláspontját a
források felhasználásának feltételeit, ellenőrzését és átláthatóságát övező vitában. Az európaiak változatlanul egyetértenek azzal,
hogy az uniós források felhasználásának legyen feltétele a jogállamiság tiszteletben tartása. Az EU-ban ötből négy válaszadó (81
százalék) egyetért azzal, hogy az uniónak
attól kellene függővé tennie a tagállamok számára biztosított forrásokat, hogy a kormányuk érvényt szerez-e a jogállamiságnak és a
demokratikus elveknek. A tagállamok adatai
között kisebb eltérések vannak csak, Magyarországon például a válaszadók 77 százaléka
ért egyet ezzel az állásponttal.
***
A Flash Eurobarométer felmérést az Ipsos
European Public Affairs készítette az Európai
Parlament megbízásából, online megkereséssel, 2021. augusztus 17. és 25. között. Összesen 26.459 tizenöt éven felüli európait
kérdeztek meg a tagállamokban. A minta mérete Luxemburg, Ciprus és Málta esetében ötszáz fő, a többi országban ezer fő volt.

Forrás: az Európai Parlament Budapesti
Kapcsolattartó Irodája
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A Zichy-udvarház napja

Erről jut eszembe

Hagyományteremtő szándékkal
kezdeményezték

Az Art Equest Egyesület, a
vajdaszentiványi református
egyházközség, a For Move
Egyesület, a Horváth-Zichy
Egyesület és az Artecotur
Egyesület, a vajdaszentiványi RMDSZ hagyományteremtő
szándékkal
szeptember 18-án, szombaton először szervezi meg a
Zichy udvarház napját.

A program 10 órakor kezdődik
a helyi református templomban
tartott ünnepi istentisztelettel,
majd ezt követően 10.30-tól Henn
János, a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulatának színművésze Én és a világ
című versműsorát adja elő. A verseket az előadó válogatta, a műsor
művészeti munkatársa Gáspárik
Attila. A Zichy-kúria udvarán 10
órától hagyományőrző népi játékokba kapcsolódhatnak be a gyerekek. Az érdekeltek 9 és 10 óra
között a For Move Egyesület sát-

ránál iratkozhatnak fel. Közben
Szabó Aranka osztovátán szövésbemutatót tart. 10 órától a helyszínen gulyásfőző verseny lesz,
amelyre hét helybéli csapat nevezett be. Ugyancsak délelőtt a református egyházközség Testvériség
sportpályáján kispályás labdarúgóbajnokság is lesz helyi csapatok
részvételével. Az ünnepélyes megnyitó 12 órakor kezdődik, majd
utána fotótárlatot nyitnak meg. A
képanyag a marosvásárhelyi Marx
József Fotóklub tagjainak Vajdaszentiványról készített fotóiból áll.
Ezt követően a kúriában bemutatják Katyi Antalnak a települést
népszerűsítő filmjét. 13 órától kerekasztal-beszélgetés lesz a község
jövőjéről Boer Vasile polgármester, Kovács Levente Mihály, a megyei tanács alelnöke, Kolcsár
Gyula, a Felső-Maros mente kistérségi társulat elnöke, Dénes
Csaba református lelkipásztor,
Simon Szabolcs, a For Move egye-

sület elnöke, helyi tanácsosok
részvételével. 14 órától Buta
Árpád és Trozner Kincső operettösszeállítását hallhatják a jelenlevők, 15 órától a kúria pincéjében
berendezett vendéglátó-helyiségben borkóstoló lesz a Winecooltour együttműködésével. 17 órától
a Shalom és Sofár keresztény
együttesek lépnek fel, majd 18
órától a vajdaszentiványi hagyományőrző néptánccsoport és a
Pitypang gyermektánccsoport mutatja be műsorát. 19 órától a szászrégeni Dream Flow együttes, majd
ezt követően a Selena zenekar szórakoztatja a jelenlevőket. Napközben 10–14 és 17–19 óra között az
Art Equest Egyesület lovardája
előtti kifutón vezetőszáras lovaglásra is be lehet nevezni. Előjegyzés
a
0770-466-052-es
telefonszámon. A rendezvényt a
Nyárádkarácsonyi Polgármesteri
Hivatal és az RMGE Maros is felkarolta. (v.gy.)

megvalósítására 2017-ben nyert
támogatást az országos településfejlesztési program keretében. A
11 millió lejes beruházás kivitelezését először az építőcégek hiánya
lehetetlenítette el, a tavaly pedig a
koronavírus-járvány nehezítette
meg. Az akadályokat legyőzve
végül ez év júliusára felépült és elkészült az óvoda, így mindenki
nagy örömére a város kisgyerekei
egy impozáns, korszerűen felszerelt épületben kezdhették meg a
2021–2022-es tanévet.
„Kívánjuk, hogy a benne dolgozó óvodapedagógusoknak és dadusoknak
legyen
erejük,
energiájuk, jó egészségük és motivációjuk eleget tenni küldetésüknek, töltsék meg élettel, tudással és
szeretettel a termeket, amelyekben
jól érezhetik magukat a gyermekek. Szépítgessék otthonukként
az épületet, és gondozzák család-

jukként ezt a közösséget!” –
üzente közösségi oldalán az önkormányzat, míg Fülöp László
Zsolt polgármester így fogalmazott: „Örömmel tölt el, hogy az
épület felépítését akadályozó, több
éve húzódó küzdelmen és megpróbáltatásokon túljutva, ma
együtt örvendhetünk ennek a hatalmas épületnek, egy megvalósult álomnak. Véleményem
szerint a legfelemelőbb ünnepek
egyike az, amely új tanintézmények alapításáról, avagy régiek
felújításáról szól, hiszen nemzetünk fennmaradásának záloga a
minőségi oktatás. Ezúton is köszönetet mondok mindenkinek,
aki támogatásával hozzájárult
ahhoz, hogy ma ünnepelve itt állhassunk. Ez az épület továbbá
annak is a jele, hogy csak azt nem
tudjuk megvalósítani, amit nem
akarunk.” (GRL)

Szováta is ünnepelt

Ezerkétszáz lufi várta hétfőn
a szovátai apróságokat: az
idei tanévnyitó Szovátán is
ünnepet jelentett, ugyanis
több év küzdelmes munkájának gyümölcsét, a város új
óvodáját és bölcsődéjét
avatták fel és adták át. Az ország egyik legnagyobb óvodája és bölcsődéje 300
gyerek befogadására alkalmas, ugyanakkor az elmúlt
években épített egyik legnagyobb közintézmény Szovátán.

Szováta önkormányzata óriási
megvalósításként tekint az épületre, hiszen több mint tíz éve
kezdték el állami alapokból megépíteni, azonban finanszírozási
problémák miatt a kivitelezési folyamat többször is elakadt, mígnem
2016-ban
a
város
időszerűsítette a tervet, amelynek
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acagó szemű barátnőm számára a
szeptember olyan, mint egy nagy, kékesfehér autóbusz. Nem érkezik azonnal,
mint közszállítási eszközeinkre általában, rá
is rendszerint várni kell valamennyit – egészen pontosan a hónap utolsó hetéig –, de ha
megjött, a legnagyobb boldogság felszállni
rá, és visszafele utazni az időben, egészen a
hetvenes évek második felének diákvilágáig.
– Az általános iskola egyhangú fegyelme
után nem fűztem sok reményt a líceumhoz –
kezdte történetét éppen egy nappal az idei
becsengetés előtt. – Legnagyobb meglepetésemre azonban alig kezdődött el a tanév,
máris kihirdették, hogy padkoptatás helyett
két hétig „házon kívül” leszünk, ugyanis kilencediktől tizenkettedikig minden osztály
őszi praktikára megy. Akkor még nem volt világos, mit takar a titokzatos feladatmegnevezés, de másnap már tudtam: kukoricát
szedünk, mégpedig kora reggeltől délutánig.
Tősgyökeres városi tinédzserként eleinte kicsit megszeppentem a falusi munkától, jobban mondva attól, hogy mi lesz, ha nem
fogok az elvárások szerint teljesíteni. Az osztálytársaim vidámsága azonban az első hajnali gyülekezéskor engem is magával
ragadott, és mire felgyurakodtunk a buszra,
már nyoma sem volt bennem a szorongásnak. Mindig is jobban éreztem magam fiútársaságban, mint nyafogós leánykák között,
most sem volt ez másként, és ennek köszönhetően, mint tiszteletbeli „bandatagnak”, a
kényelmesebb helyek egyike is kijárt, mégpedig a későbbi szimpátiám, majdani szerelmem, életre szóló társam térdén. De akkor

Számít-e, vajon ki hova kerül? Úgy értem, szoborként. Ha egyáltalán
szoborrá válhat. Számít bizony. Ugye Bethlen Gábor egész alakos bronz
szobormása milyen jól beilleszkedett a főtéri összképbe Marosvásárhelyen! Mintha mindig is itt lett volna. Pedig ez is hosszas vita tárgya volt.
Persze nem mindenki olyan szerencsés, mint a Fejedelem. A minap külföldről hazaérkezett barátommal indultunk felkeresni a város egyik legsikerültebb köztéri emlékművét, a Gyarmathy János alkotta Aranka
György-szobrot. A Kossuth utcai körforgalom felől közelítettük meg. Már
közvetlen közelében voltunk, és még mindig nem látszott. Teljesen körbezárták a lombos fák a toronyház tövében. Ember legyen a talpán a turista,
ha megtalálja. Aki nem tud róla, az véletlenül sem botolhat bele. Majd
ha fagy, és hó lesz nagy? Talán hamarabb, amikor a levelek lehullnak.
Nincs nekem a fákkal általában semmi bajom, sőt kimondottan felháborít,
amikor bántják őket, de itt valamit ki kellene találni hosszabb távon. A
megörökített személyiség, valamint a mű és megvalósítója is megérdemelné, hogy szem előtt legyen. Tudom, mindjárt itt van szeptember 21., a
magyar dráma napja, olyankor mindig történik némi előkészület a koszorúzással zajló megemlékezésre, és valószínűleg ez az idén is így lesz. De
a rálátásra folyamatos lehetőséget kellene teremteni. Ha már ott a szobor,
ahol van. Nem véletlen, hogy ezt éppen most teszem szóvá, de különös véletlen, hogy a lexikális adatok közt most vettem észre: 1737-ben ezen a
napon született az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság vezéralakja, a
magyar dráma és színjátszás felvilágosult szorgalmazója. Annak kapcsán
gondoltam most rá, hogy Nagyszeben híres Nagypiacán, a Brukenthal
Múzeum előtt szombaton felavatták az egykori erdélyi kormányzó, Samuel
von Brukenthal bronzszobrát. Nem dugták el az óváros valamelyik rejtett
zugába; kellő tamtammal, az államfő jelenlétében, sőt szónoklatával, az
egykori európai kulturális főváros legfontosabb színhelyén ünnepélyesen
történt a leleplezés. Még a szoborpályázat nyertesét, a marosvásárhelyi
születésű Deák Árpád nagyváradi szobrászművészt is illő figyelemben részesítették. Ő meg elmondta, hogy a három méter magas, impozáns bronzalak kőtalapzatát a csíkszeredai Dóczi András készítette. Szóval két
magyar alkotó járult hozzá meghatározóan a szászok nagy egyéniségéhez
méltó alkotás létrejöttéhez. Nem mondható, hogy a maga idejében a kormányzó, Mária Terézia királynő kegyeltje túlzottan népszerű lett volna a
magyarok körében, de a szászok számára az egyik legjelentősebb történelmi személyiség, aki a nemzetközi hírű Brukenthal képtár és múzeum
megalapításával Nagyszeben felvirágoztatásában is elavulhatatlan érdemeket szerzett, érthető tehát, ha a város mai lakói ilyen pompával emlékeznek meg róla. Báró Brukental Sámuel egyébként, ahogy a nevét
magyarosan használták annak idején, ifjúkorában állítólag Marosvásárhelyen tanult magyarul. Más források szerint ezt Kolozsváron tette. Így
vagy úgy, a felvilágosodás jeles képviselője tudott magyarul. Akkoriban
a vezetők még fontosnak tartották, hogy ismerjék minden alattvalójuk
nyelvét. És nem gúny tárgyaként. A tudós művelődésszervező Aranka
György sem csak a magyar szellem felvirágoztatását célozta meg. Kéziratban fennmaradt egyik tanulmánya a három erdélyi nemzet történetéről
értekezik. Nyilván Szeben híresebb, mint Vásárhely, a Brukenthal Múzeum
is ismertebb a Teleki Tékánál. De talán ez utóbbi létesítője, Brukenthal
kortársa, a könyvtáralapító erdélyi kancellár, akinek sokban hasonlít az
életútja a nagyszebeni kiválóságééhoz, ugyancsak megérdemelne legalább egy bronzszobrot a téka környékén. De vannak természetesen
mások is, akik nem csak amiatt tűnnek mostohának Marosvásárhelyen,
mert szobruk csak eldugott helyen húzódhatott meg, hanem olyanok is,
akik szobrot érdemelnének, de rájuk senki sem gondolt, illetve ha mégis,
akkor mindig közbejött valaki vagy valami, ami az elképzelést, szándékot,
tervet a süllyesztőbe tüntesse. Ha jól emlékszem, tanácsi határozat is volt
például arra, hogy Sütő András szobrát a Színház téren helyezzék el. Vagy
rosszul emlékeznék? Az idősebb embereket gyakran környékezik különös
képzelgések manapság. Nyugtasson meg valaki, hogy nem légből kapott,
amit mondok. (N.M.K.)

Életórák a mezőn

még eszembe sem jutott romantikázni, csak
élveztem a felszabadult hangulatot, jókat kacagtam a körülöttem percenként elsütött vicceken, szóval egyszerűen jól éreztem magam
a bőrömben.
– Emlékszel még a település nevére, ahova
vittek? – szóltam közbe.
– Várj csak – kutatott barátnőm az emlékkockák között, aztán tanácstalanul nézett
rám – na, tessék, nem
jut eszembe. Baj?
– Dehogy – nyugtattam meg –, egyáltalán
nem ez a lényeg. Inkább meséld el, mitől volt ez a kötelező iskolai program annyira jó neked. Persze,
azonkívül, hogy a leckeírás és a feleltetés elmaradt.
– Tudod, az első nap, bár a buszozást átröhécséltük, a fölénk magasodó gabonatáblák között elég feszülten vártuk a mérnök
elvtárs utasításait. A lányokat beosztották
egy-egy sorba, azon végig kellett haladni, és
menet közben letörögetni a szárukról a kukoricacsöveket. Kaptunk egy fonott kosarat,
abba szedtük a termést, amit aztán a fiúk a
mezőn várakozó utánfutós traktorhoz cipeltek. Azt hittük, ellenőrzik majd, hogy teljesítettünk-e valamilyen normát, így hát
iparkodtunk. Jól össze is vágta a kezünket a
száraz kukoricalevél, de akkor ezzel sem törődtünk. Másnapra azonban megbátorodtunk, harmadnapra még inkább, és egyre
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lazábban végeztük a feladatot. Attól persze
még így is leizzadtunk a magas nyakú blúzban, pulóverben, amit a szeptember végi hajnalok hűvössége miatt nem hagyhattunk
otthon. De amikor eljött az uzsonnaszünet,
és letelepedtünk a fűbe falatozni..., hát, az
mindent megért. Kínálgattuk egymást az elemózsiával – volt, aki süteményt is hozott, és
körbeadta –, közben beszélgettünk, viccelődtünk. Aztán megegyeztünk, hogy másnapra
ki mit hoz otthonról,
hogy minél változatosabb legyen a „menü”.
Ezeken az együttléteken nem voltak szerepjátékok, megfelelési stratégiák, csapzottan,
fáradtan, mégis jókedvűen valamennyien önmagunk tudtunk lenni. Azt hiszem, ott, a kukoricatáblák tövében váltunk igazi
közösséggé. A későbbiekben aztán a munkavégzést is elviselhetőbbé tettük, és ehhez egykét csínyt is elkövettünk, például azért, hogy
ne legyen olyan nehéz a kosár, a letört kukoricacsövet átdobtuk vagy átcsúsztattuk a
szomszéd sorba, ahol egy másik osztály diákjai tevékenykedtek. De másféle kalandokban is volt részünk. Egyik reggel, ahogy
lepakolt minket a busz, megdördült az ég, és
zuhogni kezdett az eső. Persze a járművünk
már messze járt, és mivel délutánig városi
járatként üzemelt, a sofőrnek eszébe sem jutott visszatérni értünk. Ültünk a nyílt mezőn,
a szerencsésebbek kapucnis kabátban, a

többség egészen kiszolgáltatva az időjárásnak. De ebben a helyzetben is feltaláltuk magunkat. Elhatároztuk, hogy kukoricát sütünk,
és valahogy sikerült is tüzet raknunk. Igaz,
nemsokára ki is aludt, és alig pár szem sült
csemegén kellett osztoznunk, de így is – vagy
talán épp ezért – varázslatos délelőtt volt.
– A következő három évben is kukoricaszedéssel kezdtétek a tanévet?
– Egyszer paprikaszüret is volt. Na, azzal
sokkal nehezebben boldogultunk, mert egyfolytában hajolgatnunk kellett. Mindig arra
vártunk, hogy egyszer majd Bátosra is elvisznek almát szedni – látod, a vágyott helyszínre pontosan emlékszem –, de erre sosem
került sor. Viszont más iskolák diákjaitól hallottuk, hogy a bátosi munka nem volt éppen
egy leányálom, mi több, nehezebb volt a kukorica betakarításánál, arról nem is beszélve, hogy ott már tényleg komolyan vették
a norma teljesítését és azt, hogy milyen állapotban kerül a gyümölcs a kosárba.
– Biztos vagyok benne – szakította félbe
barátnőm a hirtelen beálló szusszanásnyi
csendet –, hogy sok „aranykorbeli” tizenéves inkább nyűgként élte meg az őszi mezei
munkát, de én a legkedvesebb emlékeim között tartom számon azokat a heteket. A kezemen,
arcomon
egyre
szaporodó
kukoricalevél-nyomok, a hajnali didergés, a
déli verejtékezés mind hozzátartozott ehhez
az életérzéshez. Akkor persze nem tudatosult
bennem, de most már pontosan tudom, hogy
ott, a kukoricaföldeken fontosabb tanórákon
vettünk részt, mint előtte vagy utána bármikor. A lecke ugyanis önmagunkról és egymásról szólt.
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Szociális megfontolások
kontra klímaváltozás elleni törekvések

Nem engedhetjük, hogy a
szociális megfontolások akadályozzák az éghajlatváltozás elleni törekvéseinket –
jelentette ki Frans Timmermans, a zöldmegállapodás
végrehajtásáért felelős uniós
biztos kedden Strasbourgban
az Európai Parlament plenáris ülésén.

Gazdanap Szovátán
Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Az ünnepélyes megnyitó 11 órától lesz, majd ezt követően átadják
a Pro Agricultura Transilvaniae-díjakat tíz olyan személynek, aki hozzájárult a megye (és nem csak)
mezőgazdaságának fejlesztéséhez.
Díjazzák a „Legszebb konyhakertek” vetélkedő nyerteseit is. A programot kiegészíti az immár
hagyományos helyi termékek vására, a tenyészállat- és mezőgazdaságigép-kiállítás, lesznek kulturális
és családi programok, a gyerekek
pedig népi játékokkal ismerkedhet-

nek meg. Természetesen nem
marad el ilyenkor a szintén hagyományos bográcsfőző verseny és
lesz töltelékeskáposzta-készítő vetélkedő is.
A gazdanapot azzal a céllal szervezi meg az RMGE Maros szervezet évről évre, hogy a székelyföldi,
illetve az erdélyi magyar gazdák,
vállalkozások, a gazdamozgalommal szimpatizálók megismerjék
egymást, bővítsék ismereteiket, tapasztalataikat megosszák egymással, megértsék azt, hogy miért van
szükség a szakmai ismeretek állandó bővítésére, a farmvezetők jó
menedzsmentjére, arra, hogy termékeiket időben és a lehető legjobb
áron értékesítsék, valamint, hogy
jól érezzék magukat, kikapcsolódjanak. Természetesen nem csak a
gazdákat várják a rendezvényre,
hanem bárkit, aki megismerkedne a
szervezettel, vagy aki csupán kikapcsolódna. (v.gy.)

A járványhelyzet okozta gazdasági átalakulás időszakában kiemelten fontos az üzleti élet szereplői
közötti jó kommunikáció elősegítése, szakmai tapasztalatok átadása,
a technológiai újdonságok megismerése. Mindezek támogatására
szervezi meg a CED Közép-európai
Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
marosvásárhelyi regionális képviselete, a Pro Economica Alapítvány és
a St. Georgius Manager Klub az eddigi legátfogóbb tematikus vállalkozói hetet szeptember 18–24. között
Marosvásárhelyen. A tematikus hét
minden napján a fő célkitűzés olyan
rendezvények szervezése, ahol a közösségépítés és információcsere
mellett különböző gazdasági szektorok szereplői kapnak bemutatkozási

lehetőséget, és egy-egy ágazat kihívásairól esik részletesebben szó. A
záróesemény pedig az immár II.
Kárpát-medencei magyar vállalkozói konferencia, amelynek keretében nemzetközi szintű kitekintésre,
üzleti partnerkapcsolatok bővítésére
lesz lehetőség. A szervezők várják a
cégek jelentkezését a VÁLLALKOZÓI HÉT szakmai programjaira és
a II. Kárpát-medencei magyar vállalkozói konferenciára. A szakmai
programokon (amelyeket a szervezők a közösségi oldalon hirdetnek)
való részvétel regisztrációhoz kötött. A járványügyi helyzetre való tekintettel a helyek száma korlátozott,
és az eseményeket az érvényben
levő járványügyi intézkedések betartásával szervezik meg.

Folyamatosan lefagyó rendszerek, kígyózó sorok és halomban álló papírok az
ígéretek mellett. Ez jellemezi
napjainkban Romániában az
összes olyan felületet, amelyik megpróbált részben átállni a digitális megoldásokra.
Sikertelenül.

hogy mi történik abban az esetben,
ha 2 órára leáll a rendszer. Nincs recept, nincs kivizsgálás, csak az
egyre hosszabb sorok és a jogos türelmetlenkedés. A megoldás egyszerű lenne, legalábbis annak
hangzik: egy megfelelő és stabilan
működő felület elkészítése. Azonban ezzel kapcsolatban is csak az
ígéretek vannak. Arról nem is beszélve, hogy a küldőpapír és számos egyéb orvosi lelet továbbra is
papíron érhető csak el, amit a beteg
kell magával vigyen egyik orvostól
vagy kórháztól a másikig. Pedig ezt
is meg lehetne valósítani, és nagy
valószínűséggel mindenki számára
kényelmesebb és hozzáférhetőbb
lenne, ha minden egy helyen ott
lenne a virtuális térben.
De az egészségügyi szektor mellett a tanügy sem jeleskedik. A járvány kirobbanása és a korlátozó
intézkedések bevezetése óta folyamatosan lehet hallani a híreket azzal
kapcsolatban, hogy gondok vannak
az online oktatással. Ennek egyfelől

Szombaton tizedszer tart gazdanapot az RMGE Maros szervezet, ezúttal a szovátai
Maros közbirtokosság székhelyén (Iszujka u. 1. szám). A
rendezvényen jelen lesznek a
szervezethez tartozó gazdakörök képviselői, továbbá az
agráriumot képviselő szakértők, politikusok, hazai és magyarországi meghívottak.

Vállalkozói hét

A biztos az „Irány az 55 százalék” elnevezésű uniós intézkedéscsomaggal kapcsolatos vitában
szólalt fel. A rendelkezések célja,
hogy 2030-ra 55 százalékkal csökkenjen az EU szén-dioxid-kibocsátása az 1990-es szinthez képest.
Timmermans
hangsúlyozta,
hogy minden intézkedés pénzbe
fog kerülni, és a legnagyobb kihívás az, hogy ezt ne a legsérülékenyebb csoportok fizessék meg,
hanem a terhek igazságosan legyenek elosztva a társadalomban.
Mint mondta, érzékelhető a „szociális fenyegetettség”, mivel az
energiaágazatokban a földgáz
iránti fokozott kereslet miatt megugrottak az árak. Kiemelte azonban, hogy az árnövekedésnek
pusztán a 20 százaléka tulajdonít-

Elsősorban gondoljunk az egészségügyi kártyákra, amelyek arra hivatottak, hogy leegyszerűsítsék a
betegellátást, de valahogy inkább
megnehezítik. Hogy miért is? A
koncepció jó volt, és ma is megállná a helyét, csak közben a felület
nem működik. Kidobja a felhasználót, megáll vagy lefagy. Ebből adódóan az orvosok nem tudják
kiállítani a receptet, és a sor csak
egyre hosszabb lesz. Romániában
egy orvos – a járóbeteg-rendelésben
– 28 beteget vizsgálhat meg a napi
8 munkaóra alatt. Képzeljük el,

Mint mondta, a terveket úgy kell
kivitelezni, hogy közben ne romoljék az EU versenyképessége, ne
épüljön le az ipar, ne dráguljon az
export, és ne kerüljenek nehéz
helyzetbe a polgárok és az európai
cégek.
A magyar politikus kiemelte: a
zöldátállás költségeit nem a polgároknak, hanem azoknak kell viselniük, akik a legerősebben
szennyezik a környezetet. A képviselő felhívta az Európai Bizottság
figyelmét, hogy minél hamarabb
készítsen tagállamokra lebontott
hatástanulmányt az átállás anyagi
terheiről. Ezenkívül felszólította a
testületet, hogy ne vezessen be egységes karbonadót a lakossági szektorokban és a közlekedésben, mivel
az felhajtaná a rezsiárakat, továbbá
találja meg a nehéz helyzetbe kerülő cégek – különösen a kkv-k –
kompenzálásának módját is.
„A bizottság álljon ellen a politikai nyomásnak, bánjon egyenlően
és
méltányosan
a
tagállamokkal, és ne tartsa vissza a
magyar és a lengyel helyreállítási
alapok jóváhagyását” – tette hozzá
Győri Enikő.

Atul Jain, az Illinois-i Egyetem
klímakutatója, a Nature Food című
szaklapban megjelent tanulmány
társszerzője elmondta, hogy a kibocsátás mértéke számukra is
meglepő volt. Mint kiemelte,
mivel a tanulmány az élelmiszertermelés teljes folyamatát átfogja,
a politikai döntéshozóknak érdemes felhasználniuk az eredményeket annak kidolgozására, hogyan
lehetne az üvegházhatású gázok
kibocsátását kordában tartani.
A The Guardian által ismertetett
kutatás megállapította, hogy a húsukért tenyésztett állatok tartása
sokkal rosszabb hatással van az éghajlatra, mint az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsök és
zöldségek termesztése és feldolgozása, megerősítve a korábbi tanulmányokat a hústermelés, különösen
a marhahús előállításának a környezetre gyakorolt óriási hatásáról.
A tehenek, sertések és más állatok élelmezési célú felhasználása, valamint a takarmányozás az
élelmiszer-termelésből származó
összes kibocsátás 57 százalékáért
felelős, míg 29 százaléka származik a növényi eredetű élelmiszerek
termesztéséből. A fennmaradó rész

a termőföld egyéb felhasználásából származik, például a gyapot
vagy a gumi termesztéséből. A
marhahús önmagában az élelmiszer-termelés során keletkező
üvegházhatású gázok kibocsátásának negyedéért felelős.
A tanulmány számításai szerint
a világ összes termőterületének
nagy részét az állatok, és nem az
emberek etetésére használják. Az
állattartás ráadásul nagy mennyiségű metán, erős üvegházhatású
gáz kibocsátásával jár.
A tudósok kiszámolták, hogy
egy kilogramm gabona előállítása
2,5 kilogramm üvegházhatású gázkibocsátással jár, míg ugyanennyi
marhahús 70 kilogramm üvegházhatású gázt küld a légkörbe. A kutatók szerint a társadalomnak
tudatában kell lennie ennek a jelentős különbségnek az éghajlati válság kezeléséhez.
A tanulmány az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete
(FAO) által korábban közzétett
becslésnél többet számolt a hús éghajlati hatására. A FAO szerint
ugyanis az összes kibocsátás
mintegy 14 százalékát okozza a
hús- és tejtermelés. (MTI)

Az élelmiszer-termelés és üvegházhatás

A hústermelés a felelős az
élelmiszeriparban keletkező
üvegházhatású gázok 60
százalékáért egy amerikai
kutatás szerint.

A hústermelés közben világszerte 28-szor annyi üvegházhatású gáz kerül a légkörbe, mint a
növénytermesztés közben, ráadásul a legtöbb gabonát a vágóállatok
etetésére termesztik – mutatott rá
az Illinois-i Egyetem tudósainak
tanulmánya. A globális élelmiszertermelés az emberi tevékenység
okozta üvegházhatású gázkibocsátás egyharmadáért felel. Az új,
nagyszabású tanulmány szerint az
állatok húsának hasznosítása kétszer nagyobb környezetszennyezést okoz, mint a növényi eredetű
élelmiszerek előállítása.
A kutatás megállapította, hogy
az élelmiszer-termelés teljes rendszere, például a mezőgazdasági
gépek használata, a műtrágya-permetezés és a termékek szállítása
évente 17,3 milliárd tonna üvegházhatású gázkibocsátással jár. Ez
több mint kétszerese az Egyesült
Államok teljes károsanyag-kibocsátásának, és az összes globális
kibocsátás 35 százalékát teszi ki.

Soha véget nem érő papírhalmazok

Nagy-Bodó Szilárd

ható a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésével kapcsolatos intézkedéseknek, a többi az energia
piaci hiányával magyarázható.
„Ha öt évvel ezelőtt kötöttük volna
a zöldmegállapodást, akkor ma kevésbé függenénk a fosszilisenergia-hordozóktól” – jelentette ki.
A holland politikus rámutatott:
kockázatos arra hivatkozni, hogy
az éghajlatváltozás elleni küzdelem társadalmi egyenlőtlenséget
eredményez majd, miközben szerinte éppen a tétlenség fogja súlyosbítani a legszegényebbek
helyzetét, mivel „a gazdagoknak
mindig lesz hol élniük”.
Timmermans elmondta továbbá,
hogy a bizottság javaslatcsomagja
lehetőséget ad az Európai Unió
mind a 27 tagállamának arra, hogy
intézkedéseket vezessen be polgárai jóléte védelmében, a többi között például az energiára kivetett
adók csökkentésével vagy a háztartások közvetlen támogatása révén.
Győri Enikő, a Fidesz uniós parlamenti képviselője felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy a zöldátállást nem ideológiai, hanem racionális alapon kell megvalósítani.

az az oka, hogy sem a tanárok, sem
a diákok nincsenek kellőképpen felkészítve a szakszerű számítógépes
használatra. Továbbá bizonyos térségekben az internetes hozzáférés
és az online órákon való részvételi
hajlam is alacsony szinten van. Ez
már nem is újdonság. Az igazán fájdalmas rész az, hogy számos nagy
egyetem – amelyek rendelkeznek
jól működő online felülettel – sem
képes megoldani a papírok kérdését. Itt pedig szembetalálkozunk
egy kellemetlen problémával: az
online tér nem csökkenti, hanem
növeli a bürokráciát. Első körben
online kell feltölteni például az
egyetemi iratkozáshoz szükséges
dokumentumokat. Már ebben a fázisban sem zökkenőmentes a történet, hiszen a rendszer alul van
optimalizálva, túl kicsik a fájlméretek, amelyeket elfogad. Miután kínlódások közepette ezen átjutottunk,
jön az újabb fennakadás: a rendszer
túlterhelt, így vagy lefagy, vagy
kidob, és kezdhetünk mindent elöl-

ről. Nem csoda, ha itt már nagyon
ingerültek vagyunk, de muszáj
megcsinálni. Sokadik próbálkozás
és újrakezdés után végül feltöltöttünk mindent, a rendszer elfogadta,
és kész vagyunk. Vagy mégsem?
Persze, hogy nem. Egypár nappal
később végig kell járni ugyanezt a
kálváriát, amikor a helyünket akarjuk visszaigazolni. Ezután már
tényleg azt gondolhatnánk, hogy
nincs több szenvedés és akadozó
rendszer. Aztán egy-két héttel később jön egy e-mail. A teljes iratcsomót,
amit
feltöltöttünk,
kiegészítve még néhány dokumentummal, amit az online felület generált számunkra, le kell adni
személyesen az egyetemen. Természetesen a dokumentumok letöltése
a felületről sem zökkenőmentes. És
itt jön a kérdés: miben segített az
online felület? Semmiben, sőt, csak
tovább rontott a helyzeten. Ott is
végig kellett menni az összes lépésen, hogy utána az egyetemen is
lehessen sorban állni. A válasz
pedig annyi, hogy kell az összes irat
eredeti példánya az egyetem titkár-

ságára. De akkor miért volt szükség
az online feltöltésre?
Mit kellene tenni? Kidolgozni
egy stabil rendszert, ami nem fagy
le, és nem dobja ki a felhasználókat,
illetve ami a legtöbb ember számára
könnyen kezelhető. Természetesen
a túlterhelést nem lehet elkerülni,
de egy egyszerű algoritmussal
sorba lehet állítani a várakozókat.
Ami pedig a legfontosabb: egy
olyan felületre van szükség, amely
valós alternatívát nyújt. Tehát, ha
ott elvégeztük a lépéseket, akkor ne
kelljen személyesen is megtenni
ugyanazt. Arról nem is beszélve,
hogy ne legyen kötelező mindenhova külön fiókot létrehozni,
hanem legyen egy egységes felület,
ahol minden ügy elintézhető. Továbbá szükség lenne az emberek továbbképzésére, hogy valóban
megfelelően és gyorsan tudják
használni ezeket a felületeket.
Mindezt azért, hogy tényleg versenyképes legyen az online. A kérdés csak az, hogy ez mikor
következik be Romániában? Már ha
egyáltalán bekövetkezik…
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Bajnokok Ligája:

Gulácsiék a Manchester
Cityhez utaznak

A három magyar válogatott futballistát, Gulácsi Pétert,
Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató RB
Leipzig az előző idényben döntős angol bajnok Manchester Cityhez látogat a Bajnokok Ligája nyitófordulójának
mai játéknapján.
A két csapat teljes eltérő előjelekkel várja az összecsapást, hiszen amíg a Manchester City a Tottenham Hotspurtól elszenvedett első fordulós veresége óta mindhárom mérkőzését megnyerte a Premier League-ben, addig
a Leipzig a Bundesligában négy mérkőzéséből hármat elveszítve csak a 12.; szombaton hazai pályán kapott ki
4-1-re a címvédő Bayern Münchentől.
A mai játéknap slágermérkőzése a tavalyi angol bajnok
Liverpool és a legutóbbi szezonban olasz második AC
Milan összecsapása lesz a B csoportban. Hazája pontvadászatát mindkét együttes kiválóan kezdte, a milánóiak
három fordulót követően százszázalékosak, míg a Vörösök négy kör alatt csak egyszer játszottak döntetlent sikereik mellett. A két nagy múltú együttes harmadik
alkalommal találkozik egymással a legrangosabb európai
kupában, eddigi két találkozójuk a döntőben volt: 2005ben a Liverpool minden idők egyik legemlékezetesebb
fináléjában a második félidőben háromgólos hátrányból
egyenlítve 11-esekkel nyert, míg két évvel később a
Milan 2-1-es győzelemmel vágott vissza.
A D csoport rangadóján a 13-szoros győztes Real Madrid az olasz bajnok Internazionale vendége lesz. Ez lesz
a két csapat 18. egymás elleni összecsapása az európai
kupákban, a Real 8, az Inter 7 alkalommal nyert két döntetlen mellett.

Ma esti közvetítések a Bajnokok Ligájából

* 19.45 óra: Besiktas – Borussia Dortmund (DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look Sport +), Sheriff Tiraspol – Sahtar Donyeck (DigiSport 2, Telekom Sport
3, Look Sport)
* 22.00 óra: Internazionale – Real Madrid (DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport 3), Club
Brugge – Paris SG (DigiSport 2, Telekom Sport 4,
Look Sport), Liverpool – AC Milan (DigiSport 3, Telekom Sport 2, Look Sport +), Manchester City –
Leipzig (DigiSport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2)

Bálint Zsombor

Dvali és Boli nem került be a Ferencváros
Európa-ligás keretébe

Többek között Lasha Dvali és
Franck Boli sem tagja a csoportkörre
készülő Ferencváros keretének a labdarúgó-Európa-ligában.
„Néhány játékost – például Lasha
Dvalit – ki kellett hagynunk, hiszen
korábban vagy jelenleg sérüléssel bajlódtak“ – indokolt a csapat 55 éves
osztrák szakvezetője, aki a szakmai
stábbal közösen döntött a keret összetételéről. Peter Stöger hozzátette, Boli
mellőzésére több okuk is volt. „Voltak
vele problémák a múltban, ezekről beszéltünk is egymással, aztán ismét
gond volt vele, ezért úgy határoztunk,
hogy nem lehet tagja a csoportkörre
benevezett keretnek“ – mondta Stöger,
és hangsúlyozta: „mindenkinek a Ferencvárosért kell dolgoznia, a legfontosabb a csapategység“.
A keret:
* kapusok: Bogdán Ádám, Dibusz
Dénes
* védők: Miha Blazic, Botka Endre,
Marijan Cabraja, Eldar Civic, Csontos
Dominik, Adnan Kovacevic, Samy
Mmaee, Henry Wingo
* középpályások: Somália, Zeljko
Gavric, Aissa Laidouni, Stjepan Loncar, Szánthó Regő, Vécsei Bálint, Kristoffer Zachariassen
* támadók: Ryan Mmaee, Róbert
Mak, Tokmac Nguen, Myrto Uzuni,
Oleksandr Zubkov.
A Ferencváros szeptember 16-án, a
Bayer Leverkusen vendégeként kezdi
meg a szereplést az EL csoportkörében.
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Nagy nevek maradtak ki a CFR-nél is

A kolozsváriaknál nem maradt következmények nélkül, hogy a csapatnak
nemhogy a Bajnokok Ligája-, de még az Európa-ligás csoportkörbe sem sikerült bekerülnie. A CFR 1907 az idén indult Európa-konferencialigában
szerepel a főtáblán, és miután a kudarc Marius Șumudică vezetőedző állásába került, a helyére érkezett Dan Petrescu nagytakarítást tartott a keretben:
nagy neveket tett átadólistára, vagy egyszerűen csak kihagyott az Európai
Labdarúgó-szövetséghez eljüldött jegyzékről, és új futballistákkal egészítette
ki a csapatot.
A Kolozsvári CFR 1907 így a következő összetételben várja a
konferencialiga csoportkörének csütörtöki rajtját:
* kapusok: Cristiano Figueiredo, Cristian Bălgrădean
* hátvédek: Andrei Burcă, Cristian Manea, Danijel Graovac, Denis Ciobotariu, Mateo Susic, Rachid Bouhenna, Mario Camora, Mike Cestor, Florin
Ștefan
* középpályások: Jonathan Rodriguez, Run Mar Sigurjonsson, Ciprian
Deac, Juan Culio, Boateng Bismark Adjei-Boateng, Claudiu Petrila, Mihai
Bordeianu
* támadók: Constantin Păun, Billel Omrani, IonuX Costache, Gabriel Debeljuh, Denis Alibec
A Kolozsvári CFR 1907 csütörtökön 22 órakor a cseh Jablonec otthonában
kezdi meg szereplését a sorozatban.

Moszkvai mérkőzéssel kezdődik
az EL-főtáblás küzdelem

A Szpartak Moszkva a Legia Varsót fogadja a labdarúgó-Európa-liga
csoportkörének mai nyitányán. A
mérkőzés 17.30 órakor kezdődik, a
többi
találkozót
csütörtökön
játsszák.

Az FTC játékosai a Young Boys elleni, BL-selejtező visszavágó mérkőzés (2-3) végén. A Ferencváros
6-4-es összesítéssel alulmaradt, ezért ősszel nem a Bajnokok Ligája, hanem az Európa-liga csoportkörében szerepel. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Két lesgól és egy (kihagyott) nem létező büntető

Két elkeseredetten küzdő csapat és egy igen rossz formában lévő játékvezetői brigád – így jellemzhető röviden a CSU
Craiova – Sepsi OSK mérkőzés a labdarúgó 1. liga 8. fordulójából. A helyzetek alapján a házigazdák megérdemelték
volna a 3 pontot, ugyanakkor a Sepsi OSK sem sokat ér azzal
az eggyel, amelyet kínkeservesen sikerült kicsikarnia.
A CSU Craiova mindjárt az elején lerohanta a vendég háromszéki együttest, így sokszor Niczulyra maradt a védés feladata. Az első félidőben nem sokat birtokolta a labdát az
OSK, inkább hosszú labdákkal próbálkozott, ezek azonban
nem vezettek eredményre. Egy kivétel a 17. percben történt,

amikor feltaszították Luckassent 17 méterre a kaputól, Mitrea
sorfalat megkerülő erős lövését Pigliacelli csak kiütni tudta,
és a kicsit korán (lesről) rajtoló Fofana a hálóba küldte (0-1).
A gólt megadta a játékvezető.
Más helyzete nem is volt az OSK-nak, annál több a házigazdáknak. A 12. percben Bancu lövését bravúrral hárította
Niczuly, majd a szöglet után Koljić alsó sarokba tartó fejesét
is védte. A 22. percben Koljić a kihagyhatatlant is kihagyta,
az üres kapuval szemben a kapufát találta el, egy perccel később pedig az egyedül betörő Gustavót blokkolta. Az egyenlítés az első találathoz hasonlóan újra lesállásból következett
be: Bancu beadása a védők mögött találta Gustavót, aki öt
méterről a hálóba fejelt (1-1). Miután a 39. percben Pigliacelli
gyorsabbnak bizonyult, mint Luckassen, a 45. percben Ivan
újabb nagy lehetőséget hagyott ki: kettő az egy ellen megpróbálta az üresen érkező Koljić elé tálalni, de Ňinaj becsúszva szögletre mentett.
A második félidőben kiegyensúlyozottabbá vált a játék,
főleg az utolsó húsz percben az OSK volt a kezdeményezőbb,
miután lemondott a hosszú passzokról, és megpróbált rövid
labdákkal kombinálni. Mindkét csapat odatette magát, és

Jegyzőkönyv

Gustavo (b) és Niczuly különcsatáját is jelentette ez a mérkőzés. Az egyenlítő gól szerzője az utolsó negyedórán belül büntetőt lőhetett, a Sepsi OSK
kapusa azonban hárított. Fotó: a CSU Craiova közösségi oldala

Labdarúgó 1. liga, 8. forduló: CSU Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-1 (1-1)
Craiova, Ion Oblemenco stadion. Vezette: Marian
Barbu (Fogaras) – Bogdan Gheorghe (Bukarest), Tunyogi
Ferenc (Zilah). Tartalék: HoraXiu Feșnic (Kolozsvár). Ellenőr: Andrei IoniXă (Bukarest).
Gólszerzők: Gustavo (32.), illetve Fofana (17.).
Sárga lap: Dumitrescu (25.), Păun (53.), Mitrea (53.),
Ispas (57.), Fofana (71.), Ňinaj (77.), Niczuly (88.).
CSU Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu (59. Cîmpanu),
Găman, M. Constantin (76. Conte), Bancu, Gustavo (81.
Baiaram), Scrieciu, Nistor, Lyes Houri, Ivan (81. Markovic), Koljić (76. Fedele).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (46. Hugo Sousa),
Ňinaj, Mitrea, Dumitrescu (46. Ispas), Păun (59. Eder),
Fofana, Aganović (90+4. Ștefănescu), Luckassen, Bojić,
Csuncsukov (81. Damașcan).

megjelentek a helyzetek Pigliacelli kapuja előtt is. Ivan két
lövése után Nistor távoli kísérletét ütötte ki a felső sarokból
Niczuly, majd Luckassen szögből leadott kísérlete elakadt
Pigliacellin, Mitrea 25 méteres bombája pedig kevéssel ment
mellé. Aztán a 77. percben Gustavo véleményes buktatásáért
(Tunyogi Ferenc partjelző jelzésére) Marian Barbu büntetőt
ítélt. A tizenegyest csak két perccel később lehetett elvégezni
a hosszas vitatkozás miatt, ám Gustavo lövését Niczuly szögletre ütötte.
Az utolsó tíz perc elkeseredett küzdelemről szólt, talán az
OSK volt ekkor már a határozottabb csapat, ám gól nem esett.
Hétfőn újabb nehéz mérkőzés vár Leo Grozavu csapatára,
hiszen a kiváló formában játszó Aradi UTA érkezik a szemerjai stadionba.

A bajnokság állása

1. CFR 1907
2. Rapid 1923
3. Botosán
4. Farul
5. UTA
6. CSU Craiova
7. FCSB
8. Voluntari
9. FC Argeş
10. Mioveni
11. Târgovişte
12. Univ. 1948 Craiova
13. Sepsi OSK
14. Dinamo 1948
15. Medgyes
16. Clinceni

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
5
5
4
4
4
3
4
3
3
2
2
1
2
1
0

Eredményjelző

0
2
2
3
3
1
3
0
1
1
3
2
4
0
1
2

1
1
1
1
1
3
2
4
4
4
3
4
3
6
6
6

13-5
10-4
8-5
12-2
9-5
10-9
15-9
9-12
7-6
5-7
6-7
7-9
7-9
6-17
5-11
6-18

21
17
17
15
15
13
12
12
10
10
9
8
7
6
4
2

* 1. liga, 8. forduló: Konstancai Farul – Academica
Clinceni 5-0, CSU Craiova – Sepsi OSK 1-1.
* 2. liga, 6. forduló: FK Csíkszereda – Kolozsvári Universitatea 3-1. Az élcsoport: 1. Concordia Chiajna 16 pont,
2. Petrolul 52 Ploieşti 15, 3. Bukaresti CSA Steaua 13.
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Tíz segédfőnöki állást hirdetnek

Versenyvizsga vidéki rendőrőrsökre

A Maros Megyei Rendőr-felversenyvizsgát
ügyelőség
szervez civil személyek számára tíz megüresedett segédfőnöki állásra a megyei
rendőrőrsökre. Szeptember
24-én 16 óráig lehet online
feliratkozni.

Szerkesztette: Szer Pálosy Piroska

Szavalópályázat unokák és nagyszülők részére

Mondj verset a nagyival!

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
(MTVA) Mondj verset a nagyival!
címmel
szavalópályázatot
hirdet unokák és nagyszülők
részére. A pályázatokat szeptember 19-éig várják határon
túliaktól is, a kiírásra Jankovics Marcell Toldi-sorozatának
Duna
televíziós
premierje kapcsán kerül sor.

Az Arany-eposz egy szabadon
választott részletének szavalásával
értékes Toldi-ajándékcsomagot
nyerhetnek a legjobb videófelvételt
beküldők, valamint esélyt kaphatnak, hogy a Duna Televízió Almárium
című
szolgáltató
magazinműsorában szerepeljenek.

A pályázatokat a toldi@mtva.hu email-címre várják a szervezők
2021. szeptember 19-ig, vasárnapig. Jankovics Marcell utolsó munkája, a Toldi az Arany
János-emlékévhez kapcsolódóan
készült el. Ezzel évtizedek után
ismét nagyszabású animációs filmmel büszkélkedhet a magyar rajzfilmgyártás.
A pályázat célja: Arany János
Toldi című költeményének közös
szavalásával a generációk összekötése, a családi kapcsolatok erősítése, közös időtöltésre ösztönzés,
értékteremtés, kultúraápolás.
A pályamű elkészítésének formai követelményei:
A pályázati kiírásnak megfelelő

tematikájú pályaművel (videóval)
lehet pályázni. A pályázat benyújtásának feltétele Arany János Toldi
című költeményéből minimum egy
versszak közös szavalása, ennek
videóformátumban rögzítése.
Az audiovizuális pályaműveket
videó formátumban (.mp4, .mpeg.,
avi, .mki., .wmv) valamely filemegosztón keresztül (Google
Drive, WeTransfer, iCloud, MyAirBridge stb.) link formájában
elektronikus úton küldhetik be a
toldi@mtva.hu e-mail-címre. A beérkezett pályaműveket televíziós
szakemberekből álló zsűri értékeli.
A pályaművek közül a hat legjobbnak ítélt alkotást tárgynyereményekkel,
a
Kecskeméti
Rajzfilmstúdió bejárásával, valamint képernyős megjelenéssel jutalmazza a zsűri. A Duna Televízió
az Almárium című műsorába interjút készít a díjazottakkal, amely részeként elhangzik a pályamű egy
részlete a Toldi-sorozat vetítése
során.
A nyerteseket az MTVA e-mailben értesíti. A pályázattal kapcsolatban
a
toldi@mtva.hu
e-mail-címen kérhető további információ.
A hivatal elérhetőségei: 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
http://naih.hu. (szer)

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány 16. pályázatának
nyertesei

Egymillió euró fölötti
tehetségtámogatás

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány kihirdette a MOL Tehetségtámogató programja 16. pályázati
kiírásának eredményeit. Az idei kiírásban 581 fiatal sportoló és művész részesült
összesen
563.000
lej
támogatásban.

A program tizenhat kiírása során, 20062021 között, 3.062 tehetséges fiatal nyert több
mint egymillió euró, azaz 5.467.000 lej öszszértékű támogatást. Az
idei kiírás során 186
művészeti és sportpályázatban 581 fiatal részesült 563.000 lej
támogatásban. Az elmúlt tizenhat év során
több mint 3.062 tehetséges fiatal részesült öszszesen 5.467.000 lej
értékű finanszírozásban.
Az idei kiírásra 409 pályázat érkezett, melyben 1.114 fiatal sportoló és művész részére
igényeltek támogatást több mint 2.667.000 lej
értékben. Az 563.000 lejes támogatási alapból
a két szakmai zsűri javaslata alapján 186 pályázat részesült, és így 581 fiatal kapott finanszírozást. A sportzsűri 99 pályázatot javasolt
összesen 223.000 lej támogatásra, a művészetben pedig 53 pályázat nyert 200.000 lej
összértékű finanszírozást. A 18 év fölötti korcsoportban a 140.000 lejes támogatási alapból
34 pályázat részesült.
A 2020-as tokiói olimpián Romániát hat
olyan sportoló képviselte, aki a MOL-tehetségtámogató korábbi kiírásainak kedvezményezettje volt. Szőcs Bernadette –
asztalitenisz, Incze Kriszta – birkózás, Robert
Glinţă, Daniel Martin és David Popovici –
úszás, Miklós Andrea – atlétika. David Popovici 4. helyezést ért el 200 m, valamint 7. he-

lyet 100 m szabadúszásban, Szőcs Bernadette
5. helyet szerzett vegyes párosban és csapatversenyben, Incze Kriszta és Robert Glinţă 8.
helyen végzett birkózásban, illetve 100 m
hátúszásban.
„Büszkeséggel tölt el, hogy a tehetséges fiatalokat felkaroló tehetségtámogató programunknak immár tizenhat kiírására került sor.
A programban támogatott fiatal tehetségek az
olimpiai játékokon és más rangos országos és
nemzetközi versenyeken értek el jelentős eredményeket.
A MOL Románia
csapata
számára
megtiszteltetés, hogy
pályafutásuk elejétől
mellettük lehettünk.
A
támogatottak
közül néhányan már
nemzetközi
élvonalba kerültek, ez számunkra a program fontosságát,
a
kiválasztási
folyamat
hatékonyságát igazolja és a folytatásra ösztönöz” – nyilatkozta Camelia Ene, a MOL Románia ügyvezető igazgatója.
„A tehetségtámogató program 16 éves
fennállásának örömét beárnyékolta Ivan Patzaichin távozása. Hét éven át volt a MOL-tehetségtámogató zsűrijében – számunkra
megtisztelő ismeretség és együttlét. Köszönjük, hogy velünk tartott, köszönjük a fiatal tehetségek érdekében végzett szakértői
munkáját. Ivan Patzaichin számunkra egy példakép, gondolatainkban ezután is velünk
marad” – nyilatkozta András Imre, A Közösségért Alapítvány ügyvezetője. A részleges
vagy teljes támogatásban részesülő pályázók
névsora megtalálható a http://www.kozossegert.ro/ és a https://molromania.ro/ honlapokon. (sz.p.p.)

Bárki részt vehet a versenyvizsgán, amennyiben rendelkezik érettségi oklevéllel, és eleget tesz a
kiírásban felsorolt követelményeknek, a rendőrakadémia vagy rendőrképző főiskola nem feltétel.
Az alábbi településeken lévő betöltetlen állásokra várják a jelentkezőket: a mezőbándi, uzdiszentpéteri, jeddi, palotailvai, hodáki, tekeújfalui, fehéregyházi, vámosgálfalvi, kisiklandi és a
sóváradi rendőrőrsre.
A versenyvizsgán való részvétel
követelményei között szerepel a
román állampolgárság, a román
nyelv (írott és beszélt) ismerete, orvosi, fizikai és pszichológiai alkalmasság, legkevesebb 18 éves
életkor, érettségi oklevél, B kategóriás hajtási jogosítvány stb.
Feliratkozni online a sursaex-

terna@ms.politiaromana.ro e-mailcímen lehet szeptember 24-ig, beleértve a hétvégéket is, 24-én, az
utolsó napon 16 óráig fogadják el a
jelentkezéseket. Az ennél később
beérkezett kérvényeket (a szükséges dokumentációval) nem veszik
figyelembe. A versenyvizsgára,
mely tesztrácsból áll majd, október
23-án kerül sor, a fizikai teljesítőképesség felmérése október 11–19.
között zajlik.
Bővebb felvilágosítással a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség marosvásárhelyi székhelyén, a Borsos
Tamás utca 16. szám alatt szolgálnak
a humánerőforrás- osztályon, valamint a 0265/202-412-es telefonszám
20112-es mellékszámán hétfőtől csütörtökig 9–16 óra, pénteken 9–14 óra
között. A versenyvizsgával kapcsolatos részletes tájékoztatás megtalálható
az
intézmény
www.ms.politiaromana.ro honlapján,
a Cariera – Posturi scoase la concurs
menüpontban a https://ms.politiaromana.ro/ro/cariera/anunt-incadraredirecta-sursa-externa-10-posturi-vac
ante-de-ajutor-sef-de-post linkre kattintva. (pálosy)

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Háborús veteránok és leszármazottaik tájékoztatása

A hadifoglyokat megillető
kedvezményekről

A Háborús Veteránok Országos
Egyesületének Maros megyei kirendeltsége a hadifoglyok leszármazottainak nagyfokú érdeklődésére való
tekintettel tájékoztat az 1990. évi
118-as számú törvény alkalmazásáról, mellyel a szovjet hadifogságba
került veteránok gyermekei is havi
járulékhoz juthatnak.

Pálosy Piroska

A szovjet hatalom által 1944. augusztus
23. után vagy azt megelőzően fogságba ejtett személyek vagy azok leszármazottai útbaigazítást kérhetnek a veteránegyesület
megyei fiókegységénél.
Azok a jogosultak, akiket az 1945. március 6-ától hatalomra lépett politikai diktatúra miatt üldöztek, külföldre deportáltak
vagy bebörtönöztek, és jogosultak a törvény
által előírt különböző kedvezményekre, az
egyesület székhelyén – Marosvásárhely,
Rózsák tere 2. szám, első emelet – jelentkezhetnek bővebb felvilágosításért. Az
egyesületi tagok ott kérelmezhetik annak a
dossziénak az iktatószámát, amely a Maros
Megyei Nyugdíjhivatalnál megtalálható a
háborús veteránokat megillető segély folyósítása végett.
Az említett dossziészám alapján a támogatásra jogosultak, illetve utódaik a megyei
nyugdíjhivatalnál megbizonyosodhatnak
arról, hogy a dossziéban szerepel-e, hogy
orosz hadifogoly volt az érintett, és melyik
időszakban. Amennyiben a hadifogságra
vonatkozó részletek fellelhetők a dossziéban, igényelni kell egy olyan dokumentumot, amely alátámasztja az adatokat, és
azzal jelentkezni a Maros Megyei Szociális
és Kifizetési Ügynökségnél, a Iuliu Maniu
utca 2. szám alatt, az első emeleten.

Abban az esetben, ha a Maros Megyei
Nyugdíjhivatalnál nem sikerült hozzájutni
az igényelt adatokhoz, a Maros Megyei Katonai Központhoz lehet fordulni, és igényelni a szovjet hadifogoly azon
dossziéjának az iktatószámát, amely tartalmazza az okiratokat, amelyek a fogvatartásra vonatkoznak. Ugyanaz az iktatószám
megtalálható az országos levéltárban és a
pitesti-i 02405-ös katonai egységnél is.
A támogatásra jogosult részletes beadványban kérheti az országos levéltártól az
orosz hadifogolyként való nyilvántartás
igazolását az ott töltött időszakkal együtt,
illetve annak ellenkezőjét. Amennyiben
megerősítik a hadifogság tényét, a fent említett lépéseket újra meg kell tenni, a nyugdíjhivataltól kapott igazoló dokumentumot
a megyei szociális és kifizetési ügynökséghez kell benyújtani.
Az 1990-ben elfogadott, utólagosan módosított és kiegészített 118-as számú törvény az alábbi kategóriák számára nyújt
további kedvezményeket: politikai elítéltek,
kitelepítettek, kényszerlakhelyre száműzöttek, pszichiátriai kényszerkezelésben részesültek, olyanok, akik 1964. december 31.
előtt részt vettek fegyveres ellenállásban és
a kommunista rezsim megdöntésében, akiket 1944. augusztus 23. után külföldre deportáltak, fogolytáborba kerültek, vagy
azok, akik a fegyverszünetet követően is
hadifogságban maradtak.
A Maros Megyei Szociális és Kifizetési
Ügynökségnél összeállított bizottság állapítja meg az állami támogatáshoz való jogosultsághoz szükséges dokumentumokat
az orosz hadifogságot átélt szülő gyermekei
jogosultságának a bizonyítása érdekében –
tájékoztatott a Háborús Veteránok Országos
Egyesületének Maros megyei elnöke, Gheorghe Popa tartalékos dandártábornok.
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A múltat és a bátorságot méltatták

Tűzoltóünnep Nyárádszeredában

Fúvóshangszerek zenéjétől
és szirénák vijjogásától volt
hangos Nyárádszereda főtere
szombaton délelőtt: ekkor
ünnepelte fennállásának 145.
évfordulóját a helyi önkéntes
tűzoltóegyesület. A jeles pillanatot a bajtársak és veteránok is megtisztelték.

Gligor Róbert László

helyi segítség, szükség van azokra
az emberekre, akik alkalmasak, és
tudnak tenni egymásért és a rászorulókért – emelte ki a Magyar Tűzoltó Szövetséget képviselő Csóka
Károly ezredes, aki azért jár gyakran Nyárádszeredába a társaival,
hogy képzésben, technikában próbáljanak segíteni, felkészíteni az itteni és környékbeli önkénteseket
arra, hogy bevetésre alkalmasak legyenek, hogy beavatkozáskor kellő

szik ki a részüket, szeretetből mutatnak példát, de a tragédiát megélt
vagy kárvallott embereknek ott, a
baj tengerében sosem jut eszébe
megköszönni ezt a munkát. A tűzoltói önfeláldozás kapcsán a lelkész
felelevenítette az ezelőtt húsz évvel
történt amerikai eseményeket, kiemelve, hogy amikor mindenki elveszítette a fejét, a tűzoltók voltak
azok, akik halált megvető bátorsággal, hidegvérrel, sokan életük felál-

Emlékszalagok kerültek a zászlókra

Nyolc önkéntes alakulat sorakozott fel a házigazdák mellett

A nyárádszeredaiak mellett a
csíkfalvi, balavásári, szovátai, nyárádremetei, erdőszentgyörgyi, nyárádgálfalvi,
mezőcsávási
és
farkaslaki önkéntes tűzoltók is felsorakoztak autóikkal a település főterén. Kacsó István, a házigazda
egyesület parancsnoka jelentést tett
Novák Vilmos alpolgármesternek,
aki az önkormányzat üzenetét tolmácsolta: együtt ünnepelhetjük az
emberi méltóságba vetett hitet, a bátorságot, az önfeláldozást, a társadalmi felelősségvállalást és azokat,
akik naponta tanúbizonyságot tesznek ezekről az értékekről, de
ugyanakkor a munkát is, amelyet
olykor életük kockáztatásával végeznek, és őket, akik biztonságot,
megnyugvást hoznak a bajbajutottak számára. Különleges és nélkülözhetetlen küldetés ez, amely
kiérdemli a közösség tiszteletét –
hangsúlyozta az elöljáró.
A Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség részéről Pălăcean Mihai ezredes köszöntötte az
egybegyűlteket a 145. évforduló és
a román tűzoltóság napja (szeptember 13.) alkalmából. Örömmel állapította meg, hogy évről évre
növekszik az önkéntes tűzoltók személyi és szakmai felkészültsége, nő
az érdeklődés az ifjabb nemzedék
felkészítése iránt, és egyre inkább új
és hatékony esetkocsikat szereznek
be az alakulatok.
Az ünnepség kezdete, a román és
magyar himnusz eléneklése előtt
egyperces néma főhajtással emlékeztek azokra az elhunyt tűzoltókra,
akik az elmúlt 145 év során tevékenykedtek a településen, ugyanakkor az Amerikai Egyesült
Államokban 20 évvel ezelőtt, szeptember 11-én bekövetkezett tragédiára is, amely során közel
háromezer ember vesztette életét,
ezek között 343 tűzoltó halt hősi halált.
Szeretet és önfeláldozás
Magyarországon 150 évvel ezelőtt alakult meg a szervezett önkéntes tűzoltóság, majd 145 éve itt
is ráébredtek arra, hogy kell egy

szaktudással segíthessenek embertársaikon. „Meg kell becsülnünk a
múltat, mert ebből tudunk építeni a
jövőben is” – figyelmeztette az ünneplőket a Kárpát-medencei Tűzoltó Együttműködési Bizottság
elnöki tisztségét is betöltő Csóka
Károly. Örömmel állapította meg,
hogy Szeredában és környékén
egyre több önkéntes tűzoltóegyesület létezik. Ugyanakkor arra kérte a
Maros megyei hatóság képviselőit,
hogy segítsék a megyében a tűzoltókat, hogy elérjék azt, amit a szeredaiak, és ebben partnerük lesz a
magyarországi fél – ígérte.
A szentírási szeretet és önfeláldozás az, ami leginkább jellemzi az
önkéntes tűzoltók tevékenységét,
hiszen enélkül nem lehetne félretenni családi programot, pihenőidőt,
feláldozni a szabadidőt, és menni
akár éjjel is, hideg télben vagy nyári
hőségben – mutatott rá Tőkés Attila
református lelkipásztor, aki mindezért az egész közösség nevében
köszönetet mondott, hiszen a tűzoltók órákat, napokat, életük egy részét áldozzák bevetéseken való
részvételre, életeket és otthonokat
mentenek meg, közmunkákból ve-
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dozásával mentették meg nagyon
sok ártatlan ember életét.
Szolgálni és fejlődni szeretnének
„Immár 145 évre tudunk visszatekinteni, és ez megfelelő alapot
adhat arra, hogy reménykedve áll-

junk a jövő elé” – kezdte ünnepi beszédét a szeredai önkéntes alakulat
parancsnoka, aki a szervezetalapító
elődökre emlékezve elmondta,
hogy ők is erős hittel, kitartással fejlődtek, ők is tanultak, gyakorlatoztak, igazi tűzoltókhoz híven,
szívből, elhivatottságból tették kötelességüket. 1876-ban már zászlóval rendelkeztek, amely a csapat
összetartó erejének jelképe lett, és e
zászló alatti helytállás belső elvárássá, közösségi paranccsá vált.
A 2016. évi újraalakulás óta a
csapat látványos fejlődésen ment át,
eltűnt a kezdeti bátortalanság, szakszerűen látják el feladataikat, és
gyarapították a munkájukhoz szükséges eszköztárat, ma már három
esetkocsival állnak bevetésre készen. Ez a csapat elkötelezte magát
arra, hogy a reménytelenség fogalmát ne ismerjék meg a bajba jutott
és rászoruló emberek.
Hogy reménnyel
tekintsen a jövőbe,
a csapatnak tervekre, célokra van
szüksége, és ebből
kettőt említett meg
a parancsnok. Elsősorban egy gyakorlópálya kialakítását
tervezik, és a terv
nagy részét már az
év végéig megvalósítanák, ehhez a
Bethlen Gábor Alap
nyújt támogatást.
Másik tervük az,
hogy a három esetkocsinak tűzoltószertárat építsenek,
a garázsok mellett
raktárhelyiségeket
szeretnének létrehozni, a tetőtérben
előadótermet
és
vendégszobákat
alakítanának ki. Ehhez kérte a település lakóinak, vezetőinek, vállalkozóinak támogatását a parancsnok,
megköszönve az elmúlt öt évben
kapott támogatást is, a lakosságnak
pedig azt ígérte, hogy továbbra is

A tűzoltók felvonultak a főtéren, majd a település főutcáin

igyekeznek helytállni, legjobb tudásuk szerint végezni az önként vállalt feladatokat.
Veteránok és ifjak körében
Az ünnepségen a tűzoltóparancsnok öt olyan veteránt is köszöntött,
akik a helyi önkéntes alakulat századik évfordulóján, 1976-ban is ünnepeltek: Ábrahám Imre, Istvánfi
Ernő, Bodó János, Major Zsigmond
és Demián Árpád vehettek át elismerő oklevelet és emléktárgyat, ez
utóbbi negyven éven át volt az alakulat parancsnoka. Szorgalmáért és
kitartásáért külön dicséretben részesült az alakulat ifjúsági csapata is,
míg a felnőtt együttesnek járó emléktárgyat Tóth Zsolt, az egyesület
alelnöke vehette át.
Ezt követően a zászlóanya az ünnepi pillanatok emlékére az alkalomra hímzett szalagokat kötött fel
a házigazdák, valamint a remetei és
csíkfalvi alakulatok zászlajára, míg
Csóka Károly a Magyar Tűzoltó
Szövetség emlékszalagját rögzítette
a szeredaiak zászlaján. Azaz az új,
két éve készült zászlaján, amely az
1876-ban készült zászló kisebb, de
ugyanazokat a motívumokat hordozó mintája. Az eredeti díszes, jókora zászlót ma a református
egyházközség őrzi: egyik oldalán a
csapat ma is használt jelképe, másik
oldalon a jelmondat áll: „Embernek
segítség, Istennek dicsőség”. Fölötte áll a Szent Korona országainak
címere, amelyet (és Isten nevét) valakik úgy próbáltak eltüntetni a
múlt rendszerben, hogy vörös festékkel kenték le. Nem jártak nagy
sikerrel.
Az ünnepség záróeseményeként
a házigazdák zászlaja után felsorakozó tűzoltók a korondi fúvószenekar és a veteránokat szállító lovas
kocsi vezetésével megkerülték a főteret, majd az alakulatok az esetkocsikra felpattanva a város főutcáit is
bejárták.
A szeredai egyesület az ünnep alkalmából emléktablót is készített,
ezen 23 felnőtt és ugyanennyi ifjú
tűzoltó neve és arcképe szerepel.

Fotó: Gligor Róbert László
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„De nehéz az iskolatáska...”

Az elmúlt másfél évben az
oktatási rendszer teljesen a
feje tetejére állt. A vírushelyzet miatt új próbatételek elé
lett állítva mind tanár, mind
diák. Ez alatt az idő alatt volt,
hogy teljesen „megállt az
élet”, a tanintézményekben
tanulók és tanítók tanácstalanul várták a megoldást, volt
online oktatás, de úgynevezett „hibrid” is. Az iskolák tavaly májusban telhettek meg
újra a tanulni vágyó gyerekekkel.

Forró-Bathó Eszter-Anna

Minden iskolába járó újult erővel, reményekkel telve vág bele az
új tanévbe. Ennek kapcsán a három
magyar marosvásárhelyi alma
mater igazgatója osztotta meg gondolatait.
Mátéfi István, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum igazgatója: „A
tudás kívánása eredeti vágy a lélekben. Csak fel kell serkenteni”
(Bolyai Farkas)
– Az iskola szerepét, jelentőségét
Szent-Györgyi Albert magyar
Nobel-díjas orvos gondolataival fogalmaznám meg: „Az iskola arra
való, hogy az ember megtanuljon
tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett
munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”
Az új tanévet egy kissé szorongva, de annál nagyobb lendülettel, illetve bizakodva kezdjük,
hiszen reménykedhetünk abban,
hogy az oktatás újból visszakerül a
megszokott iskolai környezetbe.
Lassan valóra válik az a többéves
álom is, hogy tevékenységünket
megfelelő körülmények között, egy
teljesen felújított épületben végezhetjük. Ennek a közös célnak a
megvalósítása nagyon nagy megértést, türelmet és áldozatot igényel
diákok, szülők és tanárok részéről
egyaránt. Az elmúlt években szerzett tapasztalataink révén a felmerülő problémákat – legyenek azok a
felújítás vagy akár a vírushelyzet
okozta nehézségek vagy kihívások
–, közös akarattal és együttműködéssel idén is meg fogjuk oldani.
Köszönöm a szülőknek, hogy
megtiszteltek bizalmukkal, és gyermekeik nevelő, oktató intézményeként a Bolyai Farkas Elméleti
Líceumot választották, ahonnan
majd tudással teli, felkészült felnőttekként kerülnek ki, és képesek
lesznek folytatni tanulmányaikat az
ország valamely egyetemén. Ezt bi-

zonyítják az előző években elért
vizsgaeredmények is. A 2020–
2021-es tanév végi megmérettetéseken
a
nyolcadikos
és
tizenkettedikes végzős diákjaink
egyaránt nagyon jól teljesítettek. Az
átmenési arány a VIII.-osok esetében 100%-os, míg az érettségizőknél 99,12%-os volt, a 229
érettségiző diákból 227-en sikeresen vizsgáztak, és 8,34-es érettségi
iskolaátlagot értek el.
A 2021–2022-es tanévben célunk folytatni és tovább fejleszteni
azt a minőségi oktatást, amelyet az
előző években a nehézségek ellenére sikerült megvalósítani. Az elmúlt
időszakban
végzett
munkálatoknak és beruházásoknak
köszönhetően mind a 38 rendelkezésünkre álló osztályterem megújult. A gimnáziumi és líceumi
osztályok rendelkezésére álló 32
osztályterem többségében új bútorzat, intelligens táblák, számítógépek, internet-hozzáférés segíti a
pedagógust és a diákot a korszerű
oktató-nevelő munkában.
Az előző tanév nagyon mostoha
volt közösségi tevékenységek
szempontjából, bizakodunk abban,
hogy ez másképpen fog alakulni az
új tanévben. Reméljük, hogy a tanulás mellett minden diáknak képessége és adottsága függvényében
sikerül bekapcsolódnia az iskolai –
közösségformáló és személyiségfejlesztő – diákéletbe – fejtette ki az
intézmény vezetője.
Az iskola igazgatója erre buzdítja a diákokat: cselekedjetek az
idézetben megfogalmazottak szerint, legyen öröm a mindennapi
munka, tevékenységeteket kísérje
az alkotás izgalma, tudásvágyatok
legyen határtalan, és szeressétek
azt, amit mindennap kell teljesíteni.
Ne feledjétek, maximális figyelemmel és komolysággal kell betartani
az egészségügyi szabályokat, vigyázzatok magatokra, diáktársaitokra és tanáraitokra egyaránt.
Dr. Tamási Zsolt, a II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Teológiai
Líceum igazgatója: „S íme virágzik
a mandulafácska merészen a télben,
Ám csodaszép rügyeit zuzmara
fogja be” (Janus Pannonius)
– Ma, egy új tanév kezdetén Jób
szavai jutnak eszembe: „A fában
mindig marad még reménység:
hogyha lenyesik is, új ágakat hajthat, zsenge hajtásai el nem maradhatnak.”
A marosvásárhelyi II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Teológiai
Líceum tanévnyitója az idén is különleges. Mert sosem voltunk még
ennyien együtt. 18 osztály, 485
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diák, 40 kolléga, szülők s minden
jóakarónk.
Évszázados múltunk során, Jób
szavait idézve, sokszor nyesték le
vagy próbálták tőből kivágni iskolánk fáját. Egy dolgot viszont a favágók elfelejtettek: a fában mindig
marad reménység, mert újra és újra
új ágakat akar hajtani.
S itt állunk most, az újrahajtott
ágak előtt. Köszöntöm a vakációból
visszatérő diákjaink mellett az új
hajtásokat, az előkészítős osztály
diákjait és a középiskolás diákjainkat.
Lehet, hogy ti és szüleitek a médiából tudjátok, amit a nagyobb társaitok
és
szüleik
maguk
tapasztaltak: ezt az iskolát sokan
nem akarták, sokan hitték azt, hogy
új ágakat már nem hajthat. De hajtott!
Mert a hit és bizalom nem a
múló földi erősségeken múlik. Mert
a hit és bizalom alapja, hogy minden reménységünk Krisztusból
fakad. S elődeinkhez hasonlóan mi
is észre akarjuk venni, hogy vannak
lehetőségek. S akarjuk, hogy a lehetőségekkel élni tudjunk. S akarjuk, hogy ezért tegyünk! Mert a mi
lehetőségünk a kölcsönös bizalom,
az egymásra való támaszkodás, a
hit, hogy tőlünk senki sem tudja elvenni az álmaink. S így van, létezik
– sokszori újraindulással – ez az iskola. Amely puszta létével, veletek,
velünk együtt tudja és meri hirdetni,
vállalni, hogy új ágakat hajt. Új
ágakat, amelyek ugyanabból a forrásból fakadnak. S az a forrás kötelez.
Mi nem egyszerűen csak egy iskola vagyunk. Mi akarunk, s teszünk azért, hogy úgy legyünk
együtt, hogy a tananyag mellett arra
is figyeljünk, hogy az iskola ennél
nagyobb értéket képvisel. Mert mi
tudatosan a keresztény gyökerekre
támaszkodunk, ezekből a gyökerekből növekszünk, ezek a gyökerek
táplálják azt az évszázados fát,
amelyet hiába akarnak időnként lenyesni, tud, akar és képes új ágakat
hajtani. S nem csak hajt, hanem
gyümölcsöket terem. A kölcsönös
bizalom gyümölcsét, a tudás, sikerek, eredmények gyümölcsét, a bölcsesség gyümölcsét, a kitartás
gyümölcsét, a barátságok gyümölcsét, a kapcsolatok gyümölcsét, a
megmaradás gyümölcsét, a példamutatás gyümölcsét, az öröm gyümölcsét.
Most ennek a tanévnek a kezdetén elmondhatnám, hogy a járványhelyzet negyedik hulláma milyen
változásokat hozhat. Elmondhatnám, hogy hol tartanak a peres

ügyei az iskolának. Elmondhatnám,
hogy mikkel kell a tanév során
megküzdeni. De sokkal fontosabb
elmondanom, hogy köszönöm,
hogy itt és most így együtt vagyunk. Köszönöm, hogy vagyunk,
köszönöm, hogy vagytok, köszönöm, hogy együtt bízunk abban,
hogy ha a forrásunk Krisztusból
fakad, akkor iskolánk fája mindig
fog tudni új rügyeket, ágakat hajtani. Legyen szép, vidám, mosolygós, eredményes tanévünk!
Bízzunk egymásban, tanár a diákban, diák a tanárban, szülő az iskolában,
az
iskola
a
Gondviselésben. S abban, hogy
miénk a reménység: a fa él, ágakat
hajt, hajtásai, gyümölcsei el nem
maradnak; élni akar és élni is fog!
Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója: Földi és mennyei kincsek
– A nyári vakáció elröppent, és
helyében érezteti velünk jelenlétét
az ősz. Viszont az ősz beállta nálunk az új iskolaév kezdetét is jelenti. Van, aki szívesen kitolta volna
a nyarat, még csak egy hét, esetleg
kettő, de van olyan is, aki már várta
a mai napot. Vártuk, mert ez a tanév
új kihívásokkal van teli, és ezeknek
a kihívásoknak meg kell felelni.
Szülőknek, tanítóknak, tanároknak
kötelessége gyermekeink jövőjének
tudatos tervezése. Egyre nagyobb
kihívás ez évről évre. Arra kell törekednünk, hogy a kezeink alatt felnövő generáció olyan alapokat
kapjon, hogy felnőtté válva nemzetünk stabil építőköve legyen. Neveállítom,
hogy
lőtestületünk,
szakmailag, jól felkészülten várja
ezt a tanévet. Felelősségünknek
tartjuk, hogy megtanítsuk a gyerekeket a nekik átadott információk
helyes kezelésére, megtanítsuk arra
őket, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mi a jó és mi a rossz, hogy
tudjanak különbséget tenni a kettő
között.
Nehéz időknek nézünk elébe.
Tanügyi rendszerünk alulfinanszírozott, oktatóinkat, dolgozóinkat elbocsátások sorozata fenyegeti,
gyereklétszámunk egyre apadó.
Mindezek ellenére bizakodva nézünk előre, hiszen a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban a
szülők bizalommal hozzák gyerekeiket, osztályaink telítettek és megfelelő létszámmal működnek.
Mindezek mellett még szembe
kell néznünk az iskola főépületének
a teljes felújításával, amely megnehezíti az iskolában zajló oktatás menetét, de tudjuk azt, hogy egy év
múlva már egy teljesen modern és
felújított épületben tanulhatunk, oktathatunk, és ez bizalommal tölt el
minket. Ennél sokkal nehezebben
viselhető el az a bizonytalanság,
amelyet a világjárvány hoz magával. Emlékezzünk vissza, hogy a ta-
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valyi iskolai évet is bizalommal
kezdtük el, aztán hirtelen minden
leállt, és ez a leállás októbertől májusig tartott. De abból is sokat tanultunk. Megtanultunk beszélni mi,
tanárok, telefonoknak, képernyőknek. Legtöbb esetben nem is láttunk
titeket. De az nem volt az igazi. Hiszen az iskola akkor iskola, ha gyerekzsivaj
tölti
be
az
osztálytermeket, folyosókat, udvart.
Hiszen az iskolának közösségformáló szerepe is kell legyen, ez
pedig kimaradt. Örültünk annak,
amikor májusban kék maszkok
mögé rejtettük magunkat, de találkozhattunk. Most is így találkozunk, de legalább együtt vagyunk.
Maszkok mögé rejtjük arcunkat, és
próbálunk úgy tenni, mintha minden a legnagyobb rendben lenne.
Megpróbálunk egy hagyományos
tanévet elkezdeni. De ne felejtsük
el, hogy minden egy vékony cérnaszálon függ, ami bármikor elszakadhat, és akkor ülhetünk vissza a
képernyők elé. Ezért nagyon fontos,
hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Az iskola egy
olyan hely kell legyen, ahol diák,
pedagógus és szülő egyaránt biztonságban érzi magát. Ennek a megvalósítására kell törekednünk közös
erővel. Mindezek mellett előre meg
szeretném köszönni azt a támogatást, amelyet a szülői közösség, az
önkormányzat, az érdekképviselet,
a magyar kormány és nem utolsósorban egyházközségeink nyújtanak. Az iskola egy közös érdek,
hiszen nemcsak gyerekeink jövője
készül benne, hanem a miénk is.
Ehhez kell tartsuk magunkat mindannyian, akik felelősek vagyunk az
oktatás minőségéért – foglalta össze
gondolatait Benedek Zsolt.
Az iskolaigazgató szerint a diákok feladata az, hogy gyűjtsenek
kincseket – tudást.
– Jézus tanítását sem szabad figyelmen kívül hagyni. Igaz, hogy Ő
azt mondta, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön, mert azok mulandóak, hanem a mennyben
gyűjtsetek kincseket, amik megmaradnak. Viszont ezzel, kedves diákok, nem azt mondta Jézus, hogy a
földi kincsek teljesen lényegtelenek
az ember életében, hanem azt
mondja, hogy a mennyei kincsek
mellett ezek lényegtelenné válnak.
Ezért, a tudás elsajátítása mellett,
Ti, kollegista diákok a mennyei kincsek elsajátítására is kell törekedjetek.
Hiszen
ezzel
lesztek
értékesebbek, ezzel vagytok TI másabbak, mint a többiek, és a Református Kollégium feladata is ez kell
legyen: kincseket átadni tanulni
vágyó fiataloknak, mind földi, mind
mennyei kincseket. Ehhez kérem
Isten gazdag áldását szülőkre, pedagógusokra és tanárokra egyaránt.

ÉRTÉKESÍTÉSIKOORDINÁTORT
alkalmaz
amarosvásárhelyiszékhelyén!

Elvárások:
–kellemesmegjelenés
–komolyságéspontosság
–jókommunikációskészség
– számítógépes tudás, ezen belül a MICROSOFT
OFFICEcsomagnagyonjóismerete
Fényképesönéletrajzokat
aszasztimea@eurosandoor.roe-mail-címrevárjuk.
Érdeklődnia0746-053-002-estelefonszámonlehet.

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, www.bookyard.ro
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0746-747-089.
(sz.)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK külső, belső építkezési
munkálatokat. Tel. 0770-408-122.
(13031-I)

APlasmatermRt.alkalmaz:

- fémmegmunkáló műhelybe munkást
- villamosmérnököt vagy diplomás villanyszerelőt
- kerámiaforma-készítő műhelybe munkást –
ebben a műhelyben a munka három váltásban történik.
Ahelyszínenbetanítástvállalunk.
Amit kínálunk:
•teljesítményszerintidinamikusbérezés
•utazásipénz
•étkezésijegy
•egészségügyimagánbiztosítás
•barátságos,segítőkészmunkaközösség.
Azönéletrajzokatasecretariat@plasmaterm.ro
vagyaBodoniutca66/A(Plasmaterm)postacímreküldhetik.
Telefon:0730-708-011.

AMAROSMEGYEISZOCIÁLISELLÁTÁSI
ésGYERMEKVÉDELMIIGAZGATÓSÁG

versenyvizsgátszervezegyI.AbesorolásúKÖZGAZDÁSZI
állásbetöltéséreaneuropszichiátriaifogyatékkalélő
gyermekeketellátósegesváriközponthoz.
Sajátos követelmények:
– egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű oklevéllel)
közgazdasági szakon, minimum 7 évi szakmai gyakorlat.
Az írásbeli vizsga 2021. október 7-én 10 órakor lesz, az állásinterjú
az írásbeli vizsgát követően, négy munkanapon belül.
A versenyvizsgára a dossziékat szeptember 28-án 15 óráig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon.
(sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

AVIESSMANNTRANSILVANIAcégNŐI MUNKÁSOKAT keres
a termelésbe. Jelentkezni lehet személyesen önéletrajzzal a Depozitelor utca 30. szám alatt, illetve önéletrajzot lehet küldeni az
a.nagy@viessmann-modell.com e-mail-címre. (sz.-I)

AVIESSMANNTRANSILVANIAcégNémetországba keres akár
azonnali kezdéssel KŐMŰVES SEGÉDMUNKÁST. A német nyelv
ismerete nem szükséges. Szállás és kiutazás biztosítva. Jelentkezni
lehet önéletrajzzal személyesen a cég székhelyén, a Depozitelor utca
30. szám alatt, illetve a h.wellmann@viessmann-modell.com e-mailcímen. (sz.-I)

ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Tapasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0756-128-300. (65925-I)

ALKALMAZUNKC+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező KAMIONSOFŐRT érvényes papírokkal (attesztát+tachográfkártya),
KÜL- és BELFÖLDI MUNKÁRA. Érdeklődni munkanapokon 9-16
óra között a 0729-914-221-es telefonszámon. (sz.-I)
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65877-I)

VÁLLALOK
építkezési
munkát,
kerítéskészítést, tetőkészítést, ereszcsatorna-készítést
stb.
Tel.
0755-672-446. (13045)

VÁLLALUNK: tetőszerkezet elkészítését,
tetőjavítást,
tetőfödém
lecserélését,
ácsmunkát,
falazást,
vakolást,
szigetelést,
anyagok
beszerzését,
belső
munkálatokat:
glettolást, festést, parketta lerakását.
Amit kínálunk: kedvezményes árak;
többéves
szakmai
tapasztalat;
minőség/megbízhatóság; gyors, precíz
munkavégzés.
Tel.
0751-987-159.
(13081)
TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, meszelést, tetőkészítést cserépből, lemezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel.
0742-734-062,
Krisztián.
(13049-I)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(12924-I)
VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0720-313-818. (13061-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766214-586. (12852)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, bármilyen kisebb javítást
és mindenféle más munkát. Tel.
0747-508-707, Misi. (13012-I)
TAKARÍTÁST, vasalást vállalok hetente
2 nap. Tel. 0745-034-906. (13113)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást,
bármilyen szigetelést, csatornakészítést,
csatornajavítást,
festést,
bármilyen
lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-782. (13124)
VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák,
teraszok,
kerítések
készítését, festést. Tel. 0759-467356. (13124)
VÁLLALUNK szigetelést (polisztirén,
vatta),
védőtető-,
cserépés
lemeztetőfestést, beltéri, kültéri festést,
padló- és falicsempe-lerakást, glettolást,
tetőkészítést cserépből és lemezből,
bármilyen
szemét
elszállítását,
gyümölcsfák permetezését, fűnyírást,
fanyesést, kertgondozást. Tel. 0757-477120. (13125)
IDŐS HÖLGY mellé beteggondozót
keresünk.
Tel.
0265/269-480.
(13131-I)
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„Nem élt belőle több és most sem él
s mint fán se nő egyforma-két
levél,
a nagy időn se lesz hozzá
hasonló.”
(Kosztolányi D.: Halotti beszéd)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
legdrágább édesapa, nagytata,
após,
rokon,
jó
barát,
a
marosvásárhelyi Vártemplom volt
presbitere, a Psalmus kórus
alapítója és tagja,
SÁNDOR IMRE
nyug. agrármérnök
94. évében, szeptember 13-án
visszaadta lelkét a Teremtőjének. Elhunyt szerettünket
szeptember 16-án, csütörtökön 13 órakor a marosvásárhelyi
református temetőben kísérjük utolsó útjára.
Szívünkben örökké élni fogsz, nyugodjál békében.
Szomorú szívvel búcsúznak: fia, Tibor, menye, Réka, valamint
unokái: Tiborka, Boglárka és Zétike. (sz.-I)
Szomorú
szívvel
búcsúzom
édesapámtól,
SÁNDOR IMRÉTŐL,
akit
élete
utolsó
éveiben
mindenben
támogattam
és
segítettem. Hihetetlen életerő,
kitartás, ambíció és élni akarás
jellemezte
gondolkodását
és
rendkívül
színes
életútját.
Mindenről
gondoskodó
magatartásával
fáradhatatlanul
megtett
mindent
családja
biztonságáért.
Vezető
agrármérnökként
kötelességtudóan
segített
másoknak is, ahányszor rászorultak. Nem hagyta magát megtörni
élete nehéz időszakaiban sem. Céltudatosan haladt előre, minden
akadályt maga mögött hagyva. 94 év elteltével is egészségesen,
fájdalmak nélkül, békésen és nyugodtan távozott, sok emléket,
érzést, tanulságot itthagyva örök emlékezetként nekünk.
Szerető fia, Csaba. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 15-re, amikor egy
évvel
ezelőtt
eltávozott
közülünk a szeretett férj,
édesapa,
testvér,
rokon,
szomszéd, a nyárádremetei
születésű, marosszentgyörgyi
id.
SÓFALVI
GYÖRGY.
Életével, kitartó munkájával,
Istenbe vetett erős hitével és a
betegsége alatt tanúsított
türelmével példát mutatott
számunkra. Hisszük azt, hogy
találkozunk az Örökkévalóságban! Nyugodjon békében!
Özvegye, Katalin, fiai, György
és
Szabolcs,
valamint
családjuk. (-I.)

„Ne fájjon nektek, hogy már
nem vagyok, hisz napként az
égen nektek ragyogok.”
Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember
15-én
id.
GIDÓFALVI ANDRÁSRA halálának hatodik évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, két fia,
lánya, menyei, veje, öt
unokája és hét dédunokája.
(13136)

Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 15-én
KOVÁCS LAJOSRA halálának
10. évfordulóján. Szívünkben
mindig élni fog. Sosem
felejtünk el.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes!
Felesége és fiai. (13083-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
LOVÁSZ FRANCISKA
szül. LÁSZLÓ FRANCISKA
2021. szeptember 12-én örökre
itthagyta a földi életet.
A temetési szertartás 2021. szeptember 17-én, pénteken 15 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben.
Fájó szívvel búcsúzik fia, lánya,
unokái, menye. (13127)

Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy életének 93.
évében örökre megpihent a legdrágább édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama,
özv. GRIGORE MARGARETA
szül. KISS MARGIT.
Temetése szeptember 16-án,
csütörtökön 15 órakor lesz a
nagykórház mögötti temetőben.
Szép emléke örökre élni fog szívünkben.
A gyászoló család. (13129)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, jó édesapa, nagyapa, dédapa, rokon, szomszéd, a
nyárádszentmártoni
id. AMBRUS ISTVÁN
hosszú szenvedés után 87 éves
korában végső nyugalomra tért.
Temetése szeptember 16-án,
csütörtökön 15 órakor lesz a
helyi temetőben.

Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

A gyászoló család. (-I)
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felületetautókölcsönző(rentacar)
ésvalutaváltóirodaműködtetésére.
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