
Az udvarfalvi Szalai Dénes Attila Marosszentanna egyik legna-
gyobb virágtermesztő cégét vezeti. Családi vállalkozás, közel
20 évvel ezelőtt szülei fogtak neki zöldséget termeszteni,
majd váltottak virágkertészetre, és ahogy a család bővült, a
területet átadták a fiataloknak. Ma négy család négy hektá-
ron, korszerű fóliasátrakban foglalkozik dísznövénytermesz-
téssel. 

Arról érdeklődtünk, hogy miként érintette a virágtermesztőket a ko-
ronavírus-járvány. Szalai Dénes Attila elmondta, a világjárvány kirob-
banása nagy érvágás volt a virágkertészeknek, hiszen akkor hirdették
meg az igen szigorú óvintézkedéseket, amikor a legtöbb a megrendelé-
sük, ugyanis tavasszal ültetik ki a parkokba, zöldövezetekbe, a magán-
házak udvarára a virágokat, díszcserjéket. Az intézkedések
megbénították a virágkereskedést, február végén, márciusban leállt az

eladás. A költségek halmozódtak, hiszen az alkalmazottaknak gondoz-
niuk kellett a növényeket, a fóliasátrak fűtése, fenntartása is komoly ki-
adást jelentett. Ez a helyzet nemcsak nekik, Marosszentanna község
minden virágtermesztőjének hasonló gondokat okozott. A marketingte-
vékenység a közösségi oldalra vagy különböző más reklámfelületekre
szorult. Ennek köszönhetően fokozatosan nőtt az érdeklődés, és beindult
a leszállítás. 

– Először kurírcéggel küldtük el az árut, majd én is autóba ültem, hogy
felvegyem, majd leszállítsam a megrendeléseket. Mintegy 10 napig a jár-
műben laktam. Csak árut felvenni és ruhát cserélni jöttem haza. A már-
ciusi szigorú óvintézkedések feloldását követően is bizalmatlanok voltak
a kliensek, nem mertek eljönni hozzánk, így az említett módszerrel si-
került visszanyerni őket, és valahogy helyreállt az egyensúly. Aztán egy-
szer csak elárasztottak megrendeléssel. Egy hónap alatt több növényt
adtunk el, mint máskor egy teljes idényben. Az történt ugyanis, 

Mint a háborúban?
Miután a múlt szerdán túllépte az ezres lélektani határt a napi új

fertőzések száma, a hét többi napján is hasonlóan alakult a vírus-
helyzet. Vasárnap már az ötödik nap volt, hogy megszakítás nélkül
az ezer feletti szinten volt. Települések kerültek karantéba, a Covid-
kórházak és intenzív osztályok megteltek, olyannyira, hogy korona-
vírusos betegeket órákig váratnak a folyosókon vagy a sátrakban. 

Azt hinné az ember, hogy ilyen körülmények között a kormány és
a politikusok számára semmi sem fontosabb, mint a járvány tovább-
terjedésének megfékezése, lassítása. És mindenki odafigyel a szabá-
lyok betartására. 

Ezzel szemben mit tapasztalunk? Azt például, hogy a múlt heti EU-
csúcson a maszkos politikusok között a román államfő volt az, aki
tüntetőleg nem viselt maszkot, hogy vírusos betegek „saját kérésre”
százával hagyják el a kórházakat, a külföldről hazatért „értékek”
pedig karddal, pisztollyal „építik a demokráciát”. A kormány tehe-
tetlen, a politikusok meg – helyi és központi szinten egyaránt – saját
csatározásaikkal, egyéni karrierjükkel, politikai ellenfeleik lejára-
tásával vannak elfoglalva. 

A politikum teljes gőzzel készül a szeptemberi helyhatósági és a
decemberi parlamenti választásokra, bár a Pro Románia elnöke sze-
rint el kellene halasztani, mert nagy a kockázata, hogy a szavazás
megszervezésében részt vevő 200 ezer ember megfertőződik. 

Mózes Edith
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Vajda György

A mentőhelikoptert
is bevetették
Július 27-én, hétfőn a déli órákban
Segesvár Marosvásárhely felőli kijára-
tánál súlyos közúti balesethez riasz-
tották a segesvári tűzoltóalakulatot. 

____________2.
Lezajlott a felvételi
a MOGYTTE-n
A felvételi vizsgát az öt- és hatéves ta-
nulmányi időt igénylő szakokon a jár-
ványügyi előírások betartásával több
helyszínen, de az utóbbi években
megszokott módon tartották.

____________4.
A hét végén lesz 
a mikházi Római
fesztivál
A vírus okozta helyzetben is megszer-
vezik az elmúlt esztendőkben méltán
nagy népszerűségre szert tevő Római
fesztivált Mikházán. A nyárádmenti te-
lepülés helyén húzódott egykor a ha-
talmas birodalom határa, a limes,
ezért szervezi ott a Maros Megyei Mú-
zeum az eseménysorozatot. 

____________5.

Fotó: Vajda Harmat

(Folytatás a 6. oldalon)

Dísznövénytermesztés járvány idején Marosszentannán

Fellendült az értékesítés 



A tömbháznegyedekben egyre ritkábban találunk
olyan lelkes és önzetlen lakókat, akik 
szabadidejükben, erőt, energiát nem sajnálva tesz-
nek azért, hogy szebb legyen a környezetük.
Ma már keveseknek fontos a tömbház körüli
zöldövezet, a parkos rész, aminek ápolását fel is
vállalják, megmetszik a bokrokat, lenyírják a
füvet, gondozzák a virágokat. 

Bizonyára az idősebb generáció emlékszik még, évtize-
dekkel ezelőtt megszokott volt, hogy a lakók kora tavas-
szal közös erővel takarítják ki a tömbház környékét, majd
ősszel összegyűjtik a lehullt lombot. Közösen vigyáztak
arra, hogy senki se dobja el a szemetet, ne rázza a másik
virágaira a morzsát vagy a porzsákot. 

Ma már inkább az lett a megszokott, hogy a tömbház
előtti lépcsőn kólás-, sörös- és energiaitalos flakonok ék-
telenkednek cigarettacsikkek mellett. 

De ha jól körülnézünk, vannak kivételek is, ma is van
akinek fontos a rendezett közös tér, s aki lelkesen ápolja a
tömbház körüli kertet. Ilyen Veress Gáspár, aki a maros-

vásárhelyi Pandúrok útján, a 9-es posta szomszédságában
gondozza a zöldövezetet, ami évekkel ezelőtt sárga rózsák-
kal volt tele. Nem csoda, hogy mindenki a csodájára járt.
A kertész szépen, mértani pontossággal tervezett, minden
precíz, a fák beosztása, a virággrupp elrendezése, a fű nyí-
rása. A polgármesteri hivatal által meghirdetett legszebb
kert versenyben is nyertesként tartják számon. 

A fáradhatatlan kertésszel az általa teremtett pompás
környezetben beszélgettünk. 

– 1984-től rendezem a kertet, sajnos a sárga rózsáim va-
lamilyen betegség vagy élősködő miatt kipusztultak. Köz-
ben felnőttek a fák, borostyánt, hibiszkuszokat,
háromszínű hortenziát, tujákat ültettem. Az volt az elkép-
zelésem, hogy fehér hibiszkusszal ültetem be a kertet, s
szegélyezem a járdákat. Melléjük szálviát, büdöskét ültet-
tem. Szépek a rózsáim, a muskátlik. A növények ápolása
sok munkával jár, de szeretem a kertészkedést, s remélem,
hogy a jövőben is széppé tudom tenni a környezetet az erre
járók örömére – fogalmazott Veress Gáspár.
(mezey) 
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Adorjániak találkozója 
Augusztus első szombatján tartják Havadon az Adorjáni
család találkozóját. A gyülekező délelőtt 10 órakor a helyi
református templom előtt lesz. Az istentisztelet után a je-
lenlévők elbeszélgetnek egymással. 

Új rövid terápiás program 
a Bonus Pastornál 

A Bonus Pastor Alapítvány a júliusi programjára való túlje-
lentkezés miatt az augusztus 31. – szeptember 11. közötti
időszakra újabb rövid terápiás programot hirdet szabadulni
vágyó szenvedélybetegek és hozzátartozók számára. Vár-
ják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alko-
hol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Az
alkalom jó lehetőség az egyéni és a kapcsolati gyógyulásra.
Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni marosvásár-
helyiek és környékbeliek számára Adorján Évánál lehet a
0743-039-255-ös telefonszámon. 

Megvásárolható Varró Domokos
könyve 

A marosvásárhelyi Garabontzia könyvkiadónál megjelent
Varró Domokos Kevés szóval is sokat mondanak című kö-
tete. A könyv mind a gyermekek, mind a felnőttek számára
tanulságul szolgál, szeretetre, tiszteletre tanít, elítéli a di-
csekvést, a tétlenséget, a hálátlanságot, és „a pálmát a
józan észnek nyújtja”. Megvásárolható a Garabontzia köny-
vesboltban (Forradalom utca 4. szám) vagy a szerzőnél:
Kornisa 18/20., tel.: 0771-384-317. 

Klasszikus zene a Teleki Téka udvarán 
Július 28-án, kedden 19 órakor a Teleki Téka udvarán a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia ütőegyüttese – Gom-
bócz Avar, Poroşnicu Sabin, Vîntur Anton-Marcelin és Cip-
rian Ionuţ Ciulei – zenél. Műsoron: Levitan-, Balázs
Oszkár-, S. Fink-, N. Zivkovic-, P. Loug-, Masayoshi Sugi-
ura-művek. Jegyek a filharmónia jegyirodájában kaphatók
10 és 13 óra között. A megmaradt jegyek (összesen nem
több mint 60 db) a helyszínen 18 és 18.30 óra között vásá-
rolhatók meg. A járványügyi óvintézkedések értelmében a
közönségnek az előadás előtt fél órával meg kell érkeznie.
Rossz idő esetén a hangversenyt egy későbbi alkalomra
halasztják. A jegyek az elmaradt hangverseny időpontjától
számítva három munkanapon belül válthatók vissza a fil-
harmónia jegyirodájában. A koncerten kötelező a védő-
maszk viselése. 

Folkest a Tékában 
Július 29-én, szerdán 20 órakor a Maros Művészegyüttes
újabb folkestjére várják az érdeklődőket a marosvásárhelyi
Teleki Téka udvarán. A társulat a legszebb táncaiból mutat
be válogatást, Kásler Magda népdalokat énekel a művész-
együttes zenekarának kíséretével. Az esten a járványügyi
előírások betartásával lehet részt venni. Jegyek a helyszí-
nen kaphatóak, de előzetes helyfoglalás szükséges a 0757-
059-594-es telefonszámon. 

Nagy Imre-tárlat a Kultúrpalotában 
Augusztus 7-ig látogatható a Maros Megyei Múzeum gyűj-
teményében levő, Nagy Imre-alkotásokból, festményekből
és grafikákból nyílt kiállítás a marosvásárhelyi Kultúrpalota
II. emeleti jobb szárnyában, a Művészeti Múzeumban. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

28.,kedd
A Nap kel 

5 óra 59 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 58 perckor. 
Az év 210. napja, 

hátravan 156 nap.

Megyei hírek

Az Országos Román Vízügyi Hatóság (ANAR) Fe-
dezd fel a Dunát! címmel az interneten indítja el társa-
dalmi érzékenyítést szolgáló, környezettudatosságra
nevelő projektjét gyermekek és szülők számára. Ez az
első olyan kezdeményezés, amelyet egy közintézmény
a koronavírus-járvány miatt kizárólag a virtuális térben

valósít meg. A projekt a nyári vakáció végéig tart, célja
népszerűsíteni az egészséges életmódot, és közös idő-
töltésre biztatni a gyermekeket és szülőket. A projekt
egy országos fotóversenyt is magába foglal. 
Bővebb tájékoztatás az esemény Facebook-olda-
lán. 

Fedezd fel a Dunát! – internetes projekt 

Fotó: Mezey Sarolta

Kert a Pandúrok útján 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

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

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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A mentőhelikoptert is bevetették
Baleset a segesvári kijáratnál

Július 27-én, hétfőn a déli
órákban Segesvár Marosvá-
sárhely felőli kijáratánál sú-
lyos közúti balesethez
riasztották a segesvári tűzol-
tóalakulatot. 

Két személygépkocsi ütközött,
amelynek nyomán öt személy szen-
vedett sérüléseket. A mentőcsapatok
a helyszínen elsősegélyben részesí-
tették az áldozatokat, hármat közü-
lük mentőautó szállított kórházba,
ugyanakkor a SMURD rohammentő
szolgálat mentőhelikopterét is beve-
tették egy súlyosan sérült áldozat
sürgősségi ellátásához. A tűzoltók
biztosították a baleset helyszínét az
esetleges tűz megelőzése végett, a
helyszínelés ideje alatt mindkét
irányban szünetelt a forgalom, mi-
közben a helikopter leszállásához
szükséges területet is előkészítették
– tájékoztatott a Maros megyei
Horea Vészhelyzeti Felügyelőség
sajtóosztálya. (pálosy) Fotó: ISU



A helyreállítási alap létrehozása ugyan „történelmi
lépés”, de közben a zöldmegállapodás, a digitális
menetrend és egyéb uniós prioritások sorsa kérdé-
sessé vált, mondták a képviselők a múlt heti rend-
kívüli plenáris ülésen.

Az uniós állam- és kormányfők július 17. és 21. közötti
rendkívüli brüsszeli csúcstalálkozójának eredményéről szóló,
465 szavazattal, 150 ellenszavazat és 67 tartózkodás mellett
csütörtökön elfogadott állásfoglalásban a képviselők megem-
lékeznek a koronavírus áldozatairól, és tisztelegnek a világ-
járvány elleni küzdelemben részt vevő minden dolgozó előtt. 

Hangsúlyozzák: „az EU-ban élő emberek kollektív szolida-
ritási kötelezettséget viselnek” egymás iránt. 
Pozitív lépés a helyreállítás szempontjából, 
de hosszú távon nem elég 

Az unió jövőbeli finanszírozásáról és a helyreállításról a
Tanáccsal hamarosan kezdődő tárgyalások során a Parlament
tárgyalási mandátumaként szolgáló állásfoglalásban a képvi-
selők üdvözlik, hogy az unió vezetői a Parlament májusi ja-
vaslatával összhangban elfogadták a helyreállítási eszközt,
„ami történelmi lépést jelent az EU számára”. Ugyanakkor a
Parlament „sajnálatát fejezi ki a vissza nem térítendő támoga-
tások jelentős csökkentése miatt”. Mivel a jelenlegi eljárás
„nem biztosít formális szerepet az Európai Parlament válasz-
tott képviselőinek”, a Parlament – amely az unió egyik költ-
ségvetési hatósága – a demokratikus és teljes értékű bevonását
kéri a helyreállítási eszközről szóló döntésekbe. 

A Parlament nem ért egyet a hosszú távú költségvetés
(MFF) jövőorientált programjainak megvágásával; álláspontja
szerint „e csökkentések alapjaiban rendítik meg a fenntartható
és ellenállóképes helyreállítást”. 

A jelenlegi állás szerint a környezetvédelemmel, a digitális
átálással, az egészséggel, az ifjúsággal, a kultúrával, a kuta-
tással és a határok kezelésével foglalkozó programok „finan-
szírozása 2020 és 2021 között drasztikusan, hirtelen [le fog
csökkenni]”, 2024-től pedig „az egész uniós költségvetés a
2020-as szint alatt lesz, ami veszélyezteti az EU kötelezett-
ségvállalásait és prioritásait”. 
A Parlament nem fog „meghajolni a kész tények
előtt”

A Parlament ezért jelen formájában nem fogadja el a 2021
és 2027 közötti MFF-ről az Európai Tanácsban született poli-
tikai megállapodást, és nem fog ahhoz „a kész tények előtt

meghajolva” hozzájárulni. A képviselők készen állnak „meg-
tagadni a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos egyetértést
mindaddig, amíg a Parlament és a Tanács közötti újabb tár-
gyalások során kielégítő megállapodás nem születik”. Ennek
a 2021-es uniós programok zökkenőmentes indulása érdeké-
ben legkésőbb október végéig meg kell történnie. 

Ha azonban mégsem sikerül időben elfogadni az új hosszú
távú költségvetést, az Európai Unió működéséről szóló szer-
ződés 312. cikkének 4. bekezdése alapján meghosszabbodnak
a jelenlegi MFF utolsó évében (2020) érvényes költségvetési
határok, emlékeztetnek a képviselők. Ez pedig a helyreállítási
terv és az új programok elindulására egyaránt megfelelő meg-
oldást jelent. 
Jogállamiság 

A Parlament „határozott sajnálatát fejezi ki”, hogy a jogál-
lamiság, az alapvető jogok és a demokrácia fenntartása érde-
kében az MFF és a helyreállítási terv terén végzett bizottsági
és parlamenti munkát az Európai Tanács politikai döntése je-
lentősen meggyengítette. 
Új bevételi források az uniós költségvetésben, 
az unió által felvett hitel visszafizetése 

A képviselők ismét kiemelik, hogy nem adják hozzájárulá-
sukat az MFF-hez, ha az nem tartalmazza az unió saját bevé-
teli forrásainak reformját. Ebbe többek között az is
beletartozik, hogy a 2021 és 2027 közötti MFF-időszak végére
új bevételiforrás-csomagot kell bevezetni, amely legalább a
helyreállítási tervhez kötődő költségek fedezésére elegendő. 

A képviselők szerint az uniós állam- és kormányfők nem
oldották meg a helyreállítási terv keretében felvett hitel vissza-
fizetésének feladatát, és emlékeztetnek rá, hogy a törlesztés
csak háromféle forrás igénybevételével történhet: az uniós
programok költségvetésének további megvágásával, a tagál-
lamok által befizetett összegek növelésével vagy új saját be-
vételi források létrehozásával. A Parlament számára pedig ez
utóbbi „az egyetlen elfogadható visszafizetési mód”, hangsú-
lyozzák a képviselők. 
Elengedhetetlen a félidős felülvizsgálat 

A Parlament kéri, hogy a többéves pénzügyi keret jogilag
kötelező erejű félidős felülvizsgálata legkésőbb 2024 végéig
történjen meg. A felülvizsgálatnak a 2025–2027 közötti idő-
szakra vonatkozó felső határokra, az új saját források beveze-
tésére és az éghajlattal és a biológiai sokszínűséggel
kapcsolatos célok megvalósítására is ki kell terjednie. 

(Forrás: Az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolat-
tartó Irodája)

„Úgy veszünk részt a választásokon, mint a háborúban:
lássuk, ki éli túl” – fogalmazott egy tévéműsorban. 

Az egészségügyi miniszter, aki korábban vörös vonal-
nak nevezte az ezres fertőzésszám meghaladását, szom-
baton cáfolta, hogy szükség lenne a szükségállapot
ismételt bevezetésére, a tanévkezdés és a helyhatósági
választások elhalasztására. 

Közben pedig – minő szörnyűség! – egy révi román
lakos magyar zászlót tűzött ki a házára, ami annyira za-
varta az egyik, szintén a többséghez tartozó honfitársát,
hogy azonnal jelentette a helyi polgármesternek. A pol-
gármester persze azonnal figyelmeztetni akarta a ház-
tulajdonost, hogy „törvényszegést követ el”, ám a ház
ajtaja zárva volt, az udvaron pedig kutyák szaladgál-
tak… 

És még nem is szóltunk arról, hogy a bukaresti Matei
Balş Járványtani Intézet munkatársai egyszerűen elfe-
lejtették tájékoztatni egy, szintén Bukarestben működő
idősotthon illetékeseit, hogy az egyik bentlakójuk koro-
navírustesztje pozitív lett. Csak miután rosszul lett, de-
rült ki, hogy az illető július 19. óta pozitívként szerepel
a kórház adatbázisában, miközben fertőzte a társait és
a személyzetet.

Tényleg olyan, mint a háborúban. Szerencsés lesz,
aki túléli.

Kötelezővé tennék az arcmaszk
viselését 

Megvitatják annak a lehetőségét, hogy kötelezővé te-
szik az arcmaszk viselését zsúfolt kültéri nyilvános
helyeken is – közölte hétfőn Ludovic Orban minisz-
terelnök, elsősorban a tengerparton kialakult hely-
zetre való tekintettel. A kormányfő szerint a parti
homokban napozók között igen nehéz megállapítani,
hogy kik tartoznak azonos családhoz, emiatt azt fon-
tolgatják, hogy mindenkire azonos távolságtartási
szabályok legyenek érvényesek. Külön problémát je-
lentenek azok a helyszínek, amelyek szabadtéren
vannak ugyan, de rendkívül sok embert vonzanak,
ezért megvitatják annak a lehetőségét, hogy kötele-
zővé teszik az arcmaszk viselését zsúfolt kültéri nyil-
vános helyeken is – mondta a miniszterelnök.
(Agerpres)

Véglegesítik a jelöltek listáját
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikai tanácsa
szombaton véglegesíti a helyhatósági választásokon
induló liberális jelöltek lajstromát – közölte hétfőn Lu-
dovic Orban miniszterelnök. A kormányfő elmondta:
a hét végéig minden megyei szervezetnek véglege-
sítenie kell a helyi listát, hogy megkaphassa az or-
szágos tanács jóváhagyását. A PNL elnöke azt is
bejelentette, hogy létrehoztak egy mechanizmust,
amely összehangolja a megyék és a megyeszékhelyi
önkormányzatok fejlesztési projektjeit a kormányzati
programokkal, amelyeket a liberális jelöltek fognak
majd bemutatni. Ugyanakkor kidolgoztak egy útmu-
tatót a kampánytevékenységek megszervezésére,
amely csökkenti a koronavírus-járvány terjedésének
kockázatát – mondta Orban. (Agerpres)

Több mint 18 millió bankkártyát
adtak ki

2020 első negyedévének végéig 18.380.934 bank-
kártyát adtak ki Romániában, ez 0,7%-kal több, mint
az előző negyedév végén – tájékoztatott a Román
Nemzeti Bank (BNR). Ezek közül 14.163.211 kártya
(77,05%) volt aktív, míg 2019 decemberének végén
ez a szám 14.262.698 volt. 15.298.694 kártya betéti,
3.006.307 pedig hitelkártya volt. 2020. március 31-
éig Romániában 10.305 bankautomatát (ATM),
234.221 bankkártya-elfogadó terminált (POS) és
233.372 EFTPOS-t (elektronikus pénzátutalást lehe-
tővé tevő berendezést) helyeztek üzembe. 
(Agerpres)

Bajorországban dolgozó román
munkások fertőződtek meg

Megfertőződött az új koronavírussal egy Dingolfing-
Landau járásbeli (Bajorország) farm több román
munkása – közölte a külügyminisztérium. A farmot,
amelyen mintegy 480 alkalmazott dolgozik – többsé-
gük román –, karantén alá helyezték a német ható-
ságok. Románia müncheni főkonzulátusán egyelőre
nem kértek segítséget a román állampolgárok. A kül-
ügyminisztérium emlékezteti a román állampolgáro-
kat, hogy konzuli segítséget kérhetnek a müncheni
román főkonzulátus telefonszámain: 0049-089-
553307 és 0049-089-98106143, valamint a konzulá-
tus segélyhívó számán: 0049-160-2087789.
(Agerpres)
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Ország – világ

Mózes Edith

(Folytatás az 1. oldalról)

Mint a háborúban?

Javítani kell a hosszú távú uniós büdzséről szóló
megállapodáson

A parlament dönt sarkalatos törvénnyel a parla-
menti választások dátumáról. Ezt írja elő az a tör-
vénytervezet, amelyet első házként fogadott hétfőn
el a szenátus plénuma, a tervezetet az RMDSZ sze-
nátorai is támogatták. Ez a megoldás lehetővé teszi,
hogy a parlamenti politikai alakulatok nagy több-
séggel keressék és találják meg a legjobb megol-
dást – jelentette be Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi
frakcióvezetője.

A tervezet továbbá előírja, hogy feleannyi támogató alá-
írásra lesz szükség, mint eddig, és a jelöltek online is benyújt-
hatják a jelöléshez szükséges iratcsomót. A módosításra a
járványügyi helyzet miatt volt szükség, mutatott rá Cseke At-
tila. „Az emberek egészsége és biztonsága a legfontosabb, ezt

tartottuk szem előtt, amikor a hatályos törvények módosítását
támogattuk. A cél az, hogy a szavazást biztonságos körülmé-
nyek között szervezzék meg az illetékes hatóságok” – mondta. 

A tervezet továbbá a szavazás napja előtti, eddig 90 napos
választási procedúrát 60 napra csökkenti le. „Erre a rendelke-
zésre azért volt szükség, mert különben a szeptember végére
tervezett helyhatósági és a következő parlamenti választásokat
megelőző eljárások egymásra csúsztak volna” – mutatott rá az
RMDSZ szenátora.

A tervezetről végső döntést a képviselőház plénuma hoz,
ezt és az államelnöki kihirdetést követően léphet érvénybe.
Mint ismert, az önkormányzati választás esetében is 90 napról
60-ra szűkült a procedúra, és a rendelkezés kiállta az alkotmá-
nyossági normakontrollt. (RMDSZ-tájékoztató)

Megszavazta a szenátus: a parlament dönt 
a parlamenti választások dátumáról

Romániában átlagosan két hétbe telik egy saját 
kezdeményezésű teszt elvégzése 

Romániában átlagosan két hétbe telik, amíg a kül-
földi nyaralásra készülő, vagy egészségi állapotuk
miatt aggódó emberek megtudhatják, hogy elkap-
ták-e a koronavírus-fertőzést – írta hétfőn a
G4Media hírportál.

A lap számos magánklinikánál érdeklődött a vírus jelenlétét
kimutató PCR-tesztek ára és a kialakult várólista felől: a min-
tavételt leghamarabb egy jászvásári klinikán szerdára sikerült
előjegyezni, de a koronavírusteszt eredményére itt is további
öt munkanapot kell várni. Volt azonban olyan konstancai szol-
gáltató, ahol már csak októberre lehet feliratkozni a teszte-
lésre.

A legtöbb bukaresti klinikán átlagosan kéthetes várakozás
után 340-390 lejért lehet elvégezni a koronavírus-
tesztet.

Romániában ugrásszerűen megnőtt az igény a saját kérésre
végzett tesztek iránt, miután – a járvány rohamos terjedése
miatt – számos ország negatív tesztektől tette függővé a román

állampolgárok beutazását, vagy mentesítését a kötelező ka-
rantén alól.

Hétköznapokon a kiértékelt tesztek száma az utóbbi héten
már meghaladta a húszezret, ezek csaknem felét azonban most
már nem orvosi javallatra, hanem saját kezdeményezésre vég-
zik.

A fertőzés terjedésének gyorsuló ütemét igazolta a stratégiai
kommunikációs csoport hétfőn közzétett napi jelentése is: az
utóbbi 24 órában újabb 1104 embernél mutatták ki a korona-
vírus-fertőzést, ami elmarad ugyan a szombati – 1300-at kö-
zelítő – negatív rekordtól, de 30 százalékkal meghaladja az
utóbbi két hét napi átlagát, olyan körülmények között, hogy a
hétvége miatt lényegesen kevesebb, mindössze 7300 tesztet
értékeltek ki.

Romániában hétfőn meghaladta a 17 ezer 900-at a nyilván-
tartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma, közülük 353-an
intenzív ápolásra szorulnak. Az utóbbi 24 órában újabb 19 fer-
tőzött vesztette életét, így most már meghaladta a 2200-at a
járvány romániai áldozatainak száma. (MTI)
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– Technikai megfontolásból Marosvásárhe-
lyen Néppártként indul az EMNP, mert szeret-
nénk, ha Soós Zoltán független
polgármesterjelöltnek és majdani polgármes-
ternek egy olyan csapat lenne a háta mögött,
amely maximálisan támogatja a változást és
a tenni akarást – nyilatkozta hétfőn Brassai
Hunor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ma-
rosvásárhelyi elnöke.

A marosvásárhelyi Demokráciaközpontban tartott
sajtótájékoztatón a helyi tanácsosi lista első három he-
lyezettje mutatkozott be.
Jóindulat, jóhiszeműség, tisztesség

Mihály István tanár, a Romániai Magyar Pedagó-
gusszövetség Maros megyei alelnöke az EMNP lista-
vezetője, a párt reményei szerint Marosvásárhely
következő alpolgármestere.

A jelölt elmondta magáról, hogy 1990 óta politizál.
Tanár, ’90-től volt tanfelügyelő, az RMDSZ alelnöke,
végül ’95 után visszatért a tanügybe, és azóta „csendes
tanügyis”. A pedagógusszövetség alapító tagjaként kü-
lönböző tisztségeket betöltve járta végig a tanári élet-
utat, mindig jelen volt az oktatáspolitikában, segítette
a mozgalmat. 

Nagycsaládos, három gyereke van. A Népújság kér-
désére, hogy miért akar városi tanácsos lenni, azt vá-
laszolta: döntésében a jóindulat, a jóhiszeműség, a
tisztesség és a város lakói iránti elkötelezettség 
vezérelte. 
Nem szeretném, ha még jobban leszakad-
nánk a körülöttünk lévő megyeközpontoktól

– jelentette ki dr. Donáth Árpád vállalkozó, fogor-
vos, a lista második helyezettje. 

Ő is három gyermek édesapja. Mint elmondta, a
közszereplés nem áll távol tőle, a civil szférában már
jó ideje szerepet vállalt, ő a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) marosszéki elnöke. Elsősorban azért vállalta
a jelölést, mert régebb Marosvásárhelyen a nagyobb
iskolaközpontok saját fogorvosi rendelővel rendelkez-
tek, biztosították a diákoknak az alapellátást. Ezt sze-
retné visszahozni, újraindítani. „Ezáltal a gyerekeknek
ingyenes fogászati alapellátást tudnánk biztosítani, és
a fiatal kollégáknak egy jó startolási lehetőséget az
életben és a szakmában.”

Emellett majdani tanácsosként határozattervezetet
szeretne készíteni a nemzeti régiók fejlesztésére vo-
natkozó polgári kezdeményezésről. Azt szeretné, hogy

a marosvásárhelyi tanács álljon ki a kezdeményezés
mellett, „mert ha a kezdeményezés célba ér, Marosvá-
sárhely és a régió egy eddig nem látott gazdasági fel-
lendülésnek lehet részese, különböző pályázati
alapokat tud lehívni”. 
Szakszerű, jól előkészített tanácsi 
határozatokkal meg lehet újítani a várost 

Brassai Hunor a MINTA ifjúsági szervezet elnöke,
az EMNP marosvásárhelyi elnöke, korábban a szé-
kelyudvarhelyi polgármesteri hivatalban szerzett ön-
kormányzati tapasztalatot. Az udvarhelyi városházán,
illetve a Demokráciaközpontban szerzett tapasztalatait
szeretné kamatoztatni. „Hiszem, hogy szakszerű, jól
előkészített tanácsi határozatokkal meg lehet újítani a
várost, és vannak kiaknázandó lehetőségek. Ehhez per-
sze szükséges az is, hogy olyan vezetője legyen a vá-
rosnak, mint Soós Zoltán, aki nyitott a változtatásra.
Ugyanakkor kell egy olyan tanácsosi többség is, amely
érvényre tudja juttatni a városvezető akaratát. Ebben
van fontos szerepe az Erdélyi Magyar Néppárt maros-
vásárhelyi szervezetének: az egyszerű többséghez
szükség van arra, hogy a néppártosok bejussanak a ta-
nácsba. Hiszem, hogy virágzó szövetség lesz, és azt a
programot, amit Zoltán felvállalt, közösen sikerre tud-
juk vinni” – jelentette ki Brassai Hunor.

A továbbiakban megtudtuk, hogy elkezdték az alá-
írásgyűjtést mind Soós Zoltán, mind az EMNP-taná-
csosok támogatására. Ezeket a Demokráciaközpontban
lehet aláírni hétköznaponként 10–13 óra között, hétfőn
és szerdán délután 3 óráig. Emellett lesznek más gyűj-
tőpontok is a városban. Ugyanakkor megtudtuk, hogy
teljes tanácsosi listával indulnak. 

Sajtótájékoztató a marosvásárhelyi EMNP-nél
Bemutatkoztak a tanácsosjelöltek

Június 26-án, vasárnap bonyolították le a felvételi vizsgát,
és ismertették is az eredményeket a Marosvásárhelyi Or-
vosi, Gyógyszerészeti Tudomány- és Technológiai Egyete-
men. A román nyelvű általános orvos- és
katonaorvos-képzés kivételével nem volt nagy versengés a
helyekért, sőt a gyógyszerészeti karon nem is volt annyi je-
lentkező, ahány helyet meghirdettek. 

A felvételi vizsgát az öt- és hatéves tanulmányi időt igénylő szakokon
a járványügyi előírások betartásával több helyszínen, de az utóbbi évek-
ben megszokott módon tartották. Az általános orvosi és fogorvosi
szakra jelentkezők feleletválaszolós tesztet töltöttek ki – választás sze-
rint – biológiából vagy kémiából. A teszt eredménye 90 százalékot, az
érettségi általános a jegy 10 százalékát képezte. A rövidebb időtartamú
szakokon, mint például az általános asszisztens-, fogtechnikus, dieteti-
kusképzésre jelentkezőknél az érettségi általánost vették figyelembe,
ha két vagy több diáknak egyforma volt a jegye, a négy év általánosa
döntötte el az elsőbbséget, nekik tehát vasárnap nem kellett vizsgáz-
niuk. 

A következőkben a magyar tannyelvű szakokon elért eredményeket
tekintjük át. 

Az általános orvosi szak 120 helyére 273-an jelentkeztek, egy diák
hiányzott az írásbeliről. 119 hallgatót vettek fel, az utolsó bejutó álta-
lánosa 6,38 volt. Egyébként 188-an érték el az ötös általánost. Egy
helyre a társadalomvédelmi rendszerből érkező hallgató jutott be. 

Akik elérték az ötös általánost, átiratkozhatnak a fogorvosi és a
gyógyszerészeti karon üresen maradt helyekre, ahova a jegyek függvé-
nyében nyerhetnek felvételt.

A román tagozaton az idén is nagy volt a versengés, ugyanis a romá-
niai orvosi egyetemek többségéhez viszonyítva a marosvásárhelyin to-
vábbra is csak egy tantárgyból kellett írásbelizni, azaz választani
lehetett a biológia és a kémia között. A 720 jelentkezőből a tandíjmentes
helyekre 216-ot vettek fel (6,70 volt az utolsó média). 

A magyar tannyelvű általános asszisztens szak 60 helyére 91-en je-
lentkeztek, és 59 hallgatót vettek fel, 7,42 volt az utolsó általános. Egy
hallgató falun működő középiskolából felvételizett sikeresen.

A fogorvosi szakra meghirdetett 54 helyre 63-an pályáztak, de csak
31-en érték el az ötös általánost, plusz egy diák a társadalomvédelmi
rendszerből. Az üresen maradt helyekre az általános orvosira felvételi-
zők közül az átmenő jegyet elért diákok iratkozhatnak át. 

Az 50 gyógyszerészi helyre 39-en felvételiztek, valamennyinek si-
került a vizsgája, a legutolsó általános 6,14 volt. Ide is át lehet iratkozni
az általános orvosi szakon ötösön felüli átlagot elért diákoknak.

A román tagozaton a 28 jelentkezőből 25-en érték el az átmenő
jegyet. 

Az idén indult magyar nyelvű informatika szakra 14 tandíjmentes
helyre jelentkezőt vettek fel, 6,56 volt az utolsó átlag. 

Az a tény, hogy egyre több egyetemi hely van országos viszonylat-
ban, viszont az átlagos képességű diákok számára továbbra is nehéz az
érettségi vizsga, megmutatkozik az egyetemi felvételik eredményében.
Ezt tükrözik az orvosi és gyógyszerészeti egyetem felvételi adatai is.

Furcsa, hogy az idén a felvételi vizsgát pihenőnapon, az istentiszte-
letek, misék napján, vasárnap tartották meg. (bodolai) 

Lezajlott a felvételi a MOGYTTE-n
A legnépszerűbb az általános

orvosi szak volt

Csíkfalva község az elmúlt időszakban számos si-
keres pályázatot nyert meg. Ezeknek a pályázatoknak
köszönhetően készítettek egy 9,5 km hosszú mező-
gazdasági utat, lekövezték, hidakat építettek és árko-
kat készítettek. Ugyancsak uniós pályázattal a
közbiztonság érdekében 59 térfigyelő kamerát szerel-
tek fel a községben. Három kultúrotthon teljes körű
felújítására is pályáztak, sikerrel, így nemcsak új épü-
let, hanem teljesen modern berendezés is várja a kul-
túra kedvelőit, a vendégeket és a szórakozni

vágyókat. A
p á l y á z a t n a k
köszönhetően
népi hangsze-
rekkel, fény- és
számítástechni-
kai eszközök-
kel bővült a
kul túrot thon
felszereltsége,
és nem utolsó-
sorban népvi-
seleti ruhákat
vásároltak. A
PNDL-prog-
ram keretében
napközi otthont
építettek, és fo-
lyamatban van
három iskolá-
nak a rendbeté-

tele, valamint egy új iskolának az építése. Csíkfalva
község önkormányzata kiemelten támogatja a köz-
ségben működő civil szervezeteket, a néptánccsopor-
tot, a színjátszó csoportot, a férfikórust és az önkéntes
tűzoltóalakulatot. 
BaloghIstván, Csíkfalva község polgármestere az

itthon maradás jegyében tevékenykedik, és tervezi a
község jövőjét: „Mindig az volt a véleményem, hogy
annak érdekében, hogy a vidéket élhetővé tudjuk
tenni, a fiataljainkat itthon kell tartani. Ilyen értelem-
ben vidéken is a városi környezethez hasonlót kell te-
remteni, mint a korszerű utak, járdák, a modern

iskola- és óvodaépületek, valamint egyéb szolgálta-
tások, lehetőségek megteremtése”. 

„Nagyon régóta ismerem Balogh Istvánt, Csíkfalva
község polgármesterét, mindig jó munkakapcsola-
tunk volt és van a jelenben is. Olyan községvezető,
aki munkája során a község lakosságának az érdekeit
tartja szem előtt, itthonmaradásra ösztönzi a fiatalo-
kat, időt, energiát nem sajnálva tevékenykedik Csík-
falva fejlődéséért. Úgy gondolom, hogy Maros
megye és a községek fejlesztése érdekében ilyen erős,
tenni akaró csapattagokra van szükségünk” – nyilat-
kozta PéterFerenc, a Maros megyei RMDSZ elnöke.

Nekünk Maros megye az első!
AMarosmegyeiRMDSZsajtóirodája

Balogh István: A segítségnyújtás és a tenni akarás vezérel 

(Fizetett hirdetés)

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Gyermeknevelési pótlék és nyugdíjak
Emelés a gazdasági 

előrejelzések függvényében
A kormány több szakaszban fogja növelni a gyermeknevelési pótlé-

kot, az emelés ritmusa és aránya a gazdasági előrejelzésektől függ – je-
lentette ki hétfőn Ludovic Orban miniszterelnök. Jelenleg elemzik a
pótlék növelésének a lehetőségeit, tette hozzá Orban. A nyugdíjak ese-
tében is folyik az elemzés, várják az első fél évről szóló jelentést a gaz-
daság és a büdzsé helyzetéről, illetve a következő évekre vonatkozó
becsléseket, mutatott rá. Nyomatékosította, a kormány nem tudja a gyer-
mekpénz és a nyugdíj emelését egymástól függetlenül kezelni, mivel
mindkettő pluszköltséget jelent az állami büdzsének. (Agerpres)



A vírus okozta helyzetben is
megszervezik az elmúlt esz-
tendőkben méltán nagy nép-
szerűségre szert tevő Római
fesztivált Mikházán. A nyá-
rádmenti település helyén hú-
zódott egykor a hatalmas
birodalom határa, a limes,
ezért szervezi ott a Maros Me-
gyei Múzeum az eseményso-
rozatot. 

Az idei 8R (Római) fesztivál az
ismert körülmények miatt ugyan
csak fél napig tart, azonban így is
jobb, mintha nem tartanák meg
egyáltalán, oly sok más esemény-
hez hasonlóan. Az augusztus 1-jén,
szombaton sorra kerülő rendezvény
idei mottója az In corpore sano
szállóige: akárcsak napjainkban, a
rómaiak számára is rendkívül fon-
tos volt egészségük megőrzése, a
testápolás és az egészséges életmód.
A fesztivált az előző években oly
népszerű római katonai bemutatók,
kiállítások, múzeumpedagógiai mű-
helyek, idegenvezetések és hang-
versenyek teszik gazdaggá.

Mindezzel kapcsolatosan hétfőn
délelőtt tartottak sajtótájékoztatót a
szervezők a Toldalagi-palotában, a
néprajzi múzeum földszintjén. A

megjelenteket Soós Zoltán, a Maros
Megyei Múzeum igazgatója üdvö-
zölte, aki megköszönte a szervezők
munkáját, és elmondta, idén is szá-
mos érdekes rendezvénnyel várják
az érdeklődőket, akik többek között
az eddigi régészeti feltárások ered-
ményét is láthatják.

Barabási Attila, a Maros Mű-
vészegyüttes igazgatója is felszólalt
a sajtótájékoztatón. – Az együttes
nem először működik együtt a
Maros Megyei Múzeummal. Több
mint egy évtizede számos közös
eseményt szerveztünk, kiállításokat,
koncerteket, fesztiválokat. Egy szép
előadással készülünk Mikházára, ez
kihívás is volt számunkra, hiszen
utoljára márciusban volt előadásunk
– megtiszteltetés számunkra, hogy
részt vehetünk. Nagyon szép pro-
dukciót láthat majd a közönség a
Római fesztivál záróakkordjaként –
igaz, ezúttal nem táncolnak párban
a táncosok, csak azok, akik házas-
sági, illetve élettársi kapcsolatban
vannak. A ruhatárban lévő öltözéke-
ket a nap folyamán is magunkra ölt-
jük, a római autentikus hétköznapi
és harci viseletek mellett a jelenlé-
vők a mi ruháinkat, népviseleteinket
is megtekinthetik. Az idén az össze-
fogás jegyében szervezzük meg a
fesztivált: mint intézmény minden
lehetőséggel élünk, hogy felléphes-
sünk és népszerűsíthessük az auten-

tikus népzenét. Idén a vírus okozta
nehéz helyzet miatt nem tudjuk úgy
végezni a munkánkat, ahogy szeret-
nénk, ebben az évben a kulcsszó a
kulturális intézmények közötti egy-
ség és jó együttműködés.

A fesztivál ötletgazdája és főszer-
vezője, Pánczél Szilamér régész, a
múzeum munkatársa a programról
beszélt részletesen. – Az idei évben
félnaposra kellett korlátoznunk a
rendezvényt. Három helyszínen
folynak majd a tevékenységek: a
Csűrszínházban, a ferences kolos-
torban és a tájház udvarán. A feszti-
vál fél napig tart, du. 2 órakor
kezdődik és délután 6 órakor a
Maros Művészegyüttes előadásával
zárul. Az idén a Csűrszínház udva-
rán tartandó múzeumpedagógiai
foglalkozások nem lesznek interak-
tívak, az érdeklődők bemutatókon
vehetnek részt. Lesz harci bemutató,
előadás és koncert Kájoni János em-
lékére, könyvkiállítás a Teleki Téká-
val közösen a ferences kolostornak
az államosításkor elhurcolt könyve-
iből, tárlatok a Time Boxokban, va-
lamint a történelem részleg
munkatársai idegenvezetnek a ko-
lostorban és annak kriptájában, il-
letve sokévnyi egyeztetés után végre
fellép a fesztiválon a Kájoni Consort
régizene-együttes is. A fesztivál
egyik erőssége a múzeumpedagó-
gia, amelyről nem akartunk lemon-

dani, ezért bemutató tevékenysége-
ket terveztünk, azokat válogattuk
össze, amelyek az idei témához – az
egészséghez – kötődnek. A mozaik-
készítési foglalkozáshoz egy gyö-
nyörű, negyedik századi
halikarnasszoszi mozaik kirakását
választottuk, amelynek üzenete az
egészség és a remény. A múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokon lesz to-
vábbá római kori freskókészítés,
fazekasmesterség, mécseskészítés,
orvoslás, testápolás, kuruzslás,
mágia, gyógynövények használata.
Bemutatjuk és elmeséljük, hogy mit
láthat a közönség, de sajnos nem le-
hetnek interaktívak az események.
Ajánljuk a maszkviselést, és kérjük,
hogy kerüljék a tömeget, segítsenek
betartani az egészségügyi előíráso-
kat, kerüljék el a tolongást – távoz-

zunk egészségesen és boldogan
Mikházáról, vigyázzanak magukra
és reánk is. 

Gál Szilárd a történelem szekció
által szervezett kiállításokról szólt.
– A saját kollekciónkból választot-
tunk tárgyakat. A történelem részleg
bemutató jellegű eseménnyel ké-
szült, legfontosabb eleme egy mini-
kiállítás, amely az orvostudomány
megjelenésére fókuszál. A múzeum
nagyon gazdag anyaggal rendelke-
zik e témakörben, a kiállítandó tár-
gyakkal mutatjuk be, hogyan
tértünk át az úgynevezett sötét kö-
zépkorból a modern orvostudo-
mányba – hallottuk a
sajtótájékoztatón. 

Az idei 8R (Római) fesztivál
részletes programját a héten közölni
fogjuk.

Szovátán, Románia egyik leg-
szebb és leghíresebb gyógy-
fürdőjén az utóbbi hetekben a
jelek szerint megkezdődött a
nyári turistaidény. Múlt pén-
teken, július 24-én azoknak is
kellemes kikapcsolódásban
lehetett részük, akik átutazó-
ban csak fél napot töltöttek a
fürdővárosban. A fürdőzők az
üdülőhely két sós vizű strand-
ján élvezhették a bezártság
utáni szabadságot, gyalogtú-
rákon fedezhették fel a kör-
nyék látnivalóit, séta-
vonatozás közben ismerked-
hettek a város történelmével.
A fürdőtelepi Petőfi parkban
kulturális programokkal szó-
rakoztatták a látogatókat.

„Ha Szovátán jársz, felejtsd el a
mindennapok gondjait, töltődj fel a
szabadidős programok nyújtotta le-
hetőségekkel!” – áll a visitsovata.ro
honlap programajánlójában is, amit
nem nehéz teljesíteni. Bár a jár-
ványügyi előírások szigorát teljes
mértékben egyelőre lehetetlen ki-
zárni, mivel a járőröző rendfenntar-
tók intő jelként fel-feltűnnek,

mindenképp vakációs hangulat él-
ményével gazdagodhatnak a Szová-
tára látogatók. A Medve-tó június
közepén megnyitotta kapuit, akár-
csak a Fekete-tó strandja, az esőzé-
sek és a járványügyi megszorítások
miatt azonban igencsak nehézkesen
indult az idei turistaidény. A piaci
szuvenírárusok egyelőre gyengének
tartják az áruforgalmat, mint mond-
ták, ebben a hónapban még csak a
tavaly májusi értékesítési szinten
tartanak. A közélelmezési egységek
vezetői közül egyesek a pillanatnyi
bevétellel nem elégedetlenek, az el-
múlt időszak vesztesége azonban
rányomja bélyegét a legtöbb vállal-
kozásra. A karamellizált cukor illa-
tát árasztó kürtőskalács, csokis
fánk, lángos, rostélyosok, a csalo-
gató fagyiköltemények azonban
idén sem hiányoznak.
Kalitkában a madár – 
a Petőfi téren

A szovátai Petőfi parkban felállí-
tott szabadtéri színpadon a készen-
léti állapot óvintézkedései miatti
stresszhelyzetet is próbálta oldani a
Maros Művészegyüttes a péntek
esti egyórás művészi műsorával. A
fiatalos, vidám lendület pillanatok
alatt átragadt a jelenlévőkre, ami a

bezártság és félelem utáni szabad
szárnyalás örömforrását jelentette a
közönség és az előadók számára
egyaránt. Este 8 órakor a népi mu-
zsika vonzereje a Medve-tó körüli
térre csalogatta a látogatók apraja-
nagyját. Az aktuális járványügyi
helyzetben igencsak találó Kalitká-
ban a madár című előadással a
Maros Művészegyüttes a szovátai
önkormányzattal kötött egyezség
nyomán szerzett feledhetetlen per-
ceket a közönségnek. A koronaví-
rus-járvány miatti kény-
szerszabadságuk június 15-ig tar-
tott, ami komoly megpróbáltatást
jelenthetett a népi együttes művé-
szeinek is. 

Kérdésünkre a Maros Művész-
együttes előadásait szervező Kiss
Emőke elmondta, az együttes har-
madik éve szórakoztatja hétvége-
ken a szovátai turistákat.
Megtiszteltetésnek érzik a meghí-
vást, és rendkívüli örömöt jelent a
művészek számára, hogy a kény-
szerpihenő és a virtuális világ után
újra színpadra léphettek, és a tudá-
sukat, tehetségüket, munkájukat
vastapssal elismerő közönség előtt
táncolhattak, énekelhettek. Az elő-
adásban a nézők kalotaszegi ver-
bunkot, bogártelki legényest,

küküllőmenti pontozót és szegé-
nyest, ördöngösfüzesi táncokat, csá-
vási csingerálást láthattak, a
repertoárt pedig fergeteges cigány-
tánc zárta. Összesen harminckét
együttestag – tizenkét táncospár, ze-
nészek, technikusok – összehangolt
tevékenységének eredményében
gyönyörködhetett a fürdőtelep kö-
zönsége. 
A kalotaszegi legényes 
története

A kalotaszegi legényest Török
László öltönyben ropta, amit érde-
kesnek, ugyanakkor kirívónak talál-
tam. A szervezőtől megtudtuk,
mivel Kalotaszegen több nemzeti-
ség él, a sajátjuk mellett megtanul-
ták a más nemzetiségűek
tánclépéseit, és egymás zenéjére
táncolhattak a mulatságokban. A ka-
lotaszegi legényest egy 1968-as fel-
vételről sajátították el az együttes
tagjai, azon a felvételen egy cigány
nemzetiségű férfi is táncolt, de nép-
viselet helyett öltönyben. Érdekes-
ségképp az illető táncos zenész is
volt, ezáltal betekintést nyerhettünk
az egykor együtt élő nemzetek kul-
túrájának a kölcsönös tiszteletébe és
aktív művelésébe. A művészegyüt-
tes a hagyományőrzést a szó legne-
mesebb értelmében műveli, hiszen
nemcsak a tánclépéseket, a zenét,
hanem a vidékre jellemző szokáso-
kat, egykori életmódot is közelebb
hozzák és megismertetik a közön-
séggel. Zenekarvezető: Moldován
Horváth István, tánckarvezetők:
Törzsök Zsuzsánna és Farkas Sán-
dor Csaba, igazgató: Barabási At-
tila Csaba. Kásler Magda
vízmelléki, ördöngösfüzesi népda-

lokkal, gyimesi és szászcsávási ke-
servessel fokozta a péntek esti él-
ményt. Amint a szervező
hangsúlyozta, igyekeztek úgy össze-
állítani a műsort, hogy betarthassák
a járványügyi intézkedéseket, ezért
több legényest és kevesebb páros
táncot iktattak a műsorrendbe. Au-
gusztusban tíz alkalommal szerepel
a fürdővárosban a marosvásárhelyi
népi együttes. Pénteken, szombaton
vagy vasárnap este 8 órától felváltva
lép fel a Maros Művészegyüttes ma-
gyar és román tagozata.

A Maros Művészegyüttes sza-
badtéri előadásait a megyeszékhely
közönsége is megtekintheti szer-
dánként. A legközelebbi szabadtéri
előadásra Marosvásárhelyen a Bo-
lyai utca 17. szám alatti Teleki Téka
udvarán július 29-én, szerdán este 8
órakor kerül sor a járványügyi pro-
tokoll betartásával. Ennek érdeké-
ben előzetes helyfoglalást a
0757-059-594-es telefonszámon
kell igényelni, jegyek a helyszínen
vásárolhatók.

A Maros Művészegyüttes szová-
tai fellépését megelőzte a Magyari
Ildikó által vezetett Nyárádmenti és
Szovátai Táncos Lábacskák csa-
pata, amely a gyermekek lelkivilá-
gának vidám hangulatát varázsolta
a színpadra. 

Amint megtudtuk, a VisitSovata,
a Bernády Közművelődési Egylet
és Szováta város önkormányzata
által szervezett kulturális rendezvé-
nyek pénteken, szombaton és vasár-
naponként 20 órakor kezdődnek, a
részletes programokról Szováta
város Facebook-oldalán lehet tájé-
kozódni. 

Fotó: Jakab István

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Szer Pálosy Piroska

Kaáli Nagy Botond

Nyári turistaidény Szovátán
Szárnyaló szabadság és kürtősillat
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Fotó: Nagy Tibor

8R – In corpore sano 
A hét végén lesz a mikházi Római fesztivál



Igazi kihívás a megyeszék-
hely peremtelepülésének a
közigazgatása. Az évek során
egyre többen költöztek ide a
városból, gombamód szapo-
rodtak a családi házak, hosz-
szabbodtak az utcák. Ez
infrastruktúra-fejlesztési
gondot is jelentett, ugyanak-
kor biztosítani kell a község
fenntartásához, működteté-
séhez szükséges költségek fe-
dezését is. Marosszentanna
alpolgármestere, László Ildikó
Tünde a közelgő önkormány-
zati választásokon polgár-
mesterjelöltként indul. A
terveiről, elképzeléseiről be-
szélgettünk. 

Elmondta, sokat fejlődött Maros-
szentanna az utóbbi négy évben.
Arra törekedtek, hogy a csatorna- és
vízhálózat kiépítését követően
minél több utcát leaszfaltozzanak.
Jelenleg Bárdoson három, Várhe-
gyen két utcára kerül önerőből asz-
faltszőnyeg, és készülőben a
községben a leghosszabb, a Tono-
rog utcának a korszerűsítési terve.

Erre több mint egymillió lejt külö-
nítenének el. Ezzel egy időben el-
készítenék az övezeti
területrendezési tervet (PUZ),
amelynek célja kijelölni a beépít-
hető területeket, ezen belül egy ipari
övezetet is elkülönítenének az Ima-
tex gyár környékén. Ugyanakkor
tervbe vették, hogy folytatják az
aszfaltozást a gyárig, egy új utcával
kötnék össze a községet a megye-

székhellyel. Ez azért is fontos, mert
a Szabadi úton (a község területén)
működő, autóalkatrészeket gyártó
Turbocam Romania Kft. igazgatói
szeretnének egy másfél hektáros te-
rületet vásárolni, ahova több részle-
güket telepítenék. 

Nem szünetel az ivóvíz- és csa-
tornahálózat bővítése sem, hiszen
mind Bárdoson, mind Marosszent-
annán és Várhegyen új utcák léte-
sültek. Erre a PNDL keretében 3
millió lejt szánnak. Folyamatban
van egy, a már említett vidékfejlesz-
tési program keretében megpályáz-
tatott felújítási projekt, amellyel a
szentannai iskolát korszerűsítenék.
Az 1,6 millió lejes pályázatot meg-
nyerte a település, a tervek elkészül-
tek, azonban a kivitelező cég
képviselői kifogásolták a projektet,
újra el kellett készíteni, emiatt még
nem fogtak hozzá a munkálatokhoz.
A gyerekekre is gondoltak, Udvar-
falván kialakítottak egy modern ját-
szóteret, ami 200.000 lejébe került
az önkormányzatnak. 

A tervek között szerepel egy böl-
csőde építése. Sikerült Szentannán
egy modern óvodát létesíteni, de

igény van a bölcsődére is, ugyanis a
fiatalok közül sokan dolgoznak a
városban, és ez időre intézményes
gondozásra bíznák a gyerekeket. Sőt
lehet, hogy a Szabadi úton lakók
közül is vinnének oda gyerekeket.
Ez jelenti a nagy kihívást az elkö-
vetkezendő négy évre. Ezenkívül
gondolkodnak azon is, hogy a sport-
terem mellett sportkomplexumot
hoznak létre, kültéri teniszpályák-
kal. Vissza szeretnék vásárolni az
udvarfalvi labdarúgópályát az olasz
tulajdonostól, aki a közösség rendel-
kezésére bocsátja ugyan (sz. m.: itt
rendezik a tavaszi virágkiállítást és
vásárt), azonban elég borsos az ára,
így maradt a bérlet, de mindenkép-
pen az volna a jó, ha a község tulaj-
dona lenne a terület. 

László Ildikó szerint jó lenne, ha

a marosvásárhelyiek által is kedvelt
sziget fölött is az önkormányzat
rendelkezne. A terület a szentannai
önkormányzat tulajdona, amit bérbe
adtak egy cégnek. A cég a bérleti
szerződés megkötése után jó idővel
fogott hozzá a beruházáshoz és a te-
rület hasznosításához (sz.m.: eskü-
vői sátrat emeltek), emiatt nem
fizették ki az említett időszakra a
bérleti díjat. Ezért a hivatal bepe-
relte a céget. Az ügyet még nem
zárták le. Az alpolgármester szerint
itt egy szabadidőközpontot kellene
kialakítson a tulajdonos, azaz a ma-
rosszentannai önkormányzat, ahon-
nan jövedelme származna, és
hasznos szolgáltatást nyújtana a
marosvásárhelyieknek is, hiszen
minden szempontból értékes a terü-
let. 

hogy lezárták a határokat, a viszonteladók nem
hoztak be növényeket, megnőtt a belpiaci
igény, így sikerült a kiesés miatti veszteséget
pótolni – mondja Szalai Dénes Attila.

Mindez komoly erőfeszítést jelentett a mun-
katársai részéről is, akiknek a nem könnyű
munkahelyen a fertőzésmegelőző szabályokat
is be kellett tartaniuk. A cégnek tavaly sikerült
Szovátán és az idén néhány hete Nagyernyé-
ben is nyitni egy forgalmazó egységet. Nem
egy üzletet kell elképzelni, hanem mindkét he-
lyen fóliasátrakban kínálják eladásra a szebb-
nél szebb virágokat. Még mindig „kínlódnak”,
de a nehéz járványidőszaknak a hozadéka,
hogy bővült a hazai ügyfélkör, és talán ez jel-
zés lehet arra is, hogy ha van minőségi termék,
sokkal hatékonyabban le lehet fedni az áruke-
resletet belföldi termékekkel, mint a behozott
– sok esetben mesterségesen táplált –, alig né-
hány napig viruló virágokkal – vonjuk le a kö-
vetkeztetést a gazdával. 

Szerkeszti:VajdaGyörgy
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Községfejlesztés a megyeszékhely árnyékában 

(Folytatás az 1. oldalról)

László Ildikó Tünde

Játszótér Udvarfalván Fotó: Vajda Harmat

Fellendült 
az értékesítés 

Felújított templom, helytálló gyülekezet 
Jakab István a Maros-Mezőségi Refor-
mátus Egyházmegye esperese,
három évvel ezelőtt került Galam-
bodról Udvarfalvára református lel-
kipásztornak. Sikerült felújítani a
templomot, de nem csak külsősége-
iben újult meg az egyházközség,
hanem életében is. A vírusjárványt
megelőzően számos olyan tevékeny-
séget kezdeményeztek, amely kicsi-
től a nagyig mindenkit
megmozdított. A járvány derékba
törte ugyan ezt a lendületet, de a szi-
gorú szabályok feloldását követően
úgy tűnik, hogy „helyreáll a korábbi
rend”. 

– A 800 lelket számláló gyülekezet egy-
házmegyénk egyik élen járó, élő lelki kö-
zössége nem csak egyházi szempontból.
Évtizedekre visszamenőleg megállapítható,
hogy a templomba járás, a közösségi élet
fontos az udvarfalviak számára – mondja a
lelkész, majd így folytatja:

– A templomot a magyar kormány támo-
gatásával sikerült felújítani, de a közösség
is kivette a részét belőle adományokkal,
közmunkával. Ez is jelezte, hogy a gyüleke-
zet hálásan veszi mind a magyar, mind a
román kormány, más szponzorok, a holland
testvérgyülekezet támogatását, ugyanakkor
fontosnak tartotta, hogy személyesen is
részt vegyen az áldozatos munkában. A je-
lentős adományon kívül közel 500 napi köz-
munka kovácsolta össze a közösséget. Volt
olyan nap is, amikor egyszerre több mint
40-en dolgoztak a templom körül. Átlagban
mintegy 130-150-en járnak istentiszteletre,
ami jó arány. Ünnepekkor sokkal többen
voltak, de a koronavírus-járvány új kihívá-
sok elé állította a lelkipásztorokat, ugyanis

többségük nem volt felkészülve az online is-
tentiszteletekre. Kommunikálni lehet ugyan
a közösséggel, de az élőszót, a szószéki pré-
dikációt semmi sem helyettesíti. Mindezek
ellenére sikeresen vettük ezt az akadályt
egyházkerületi szinten is. 

A járvány idején naponta, este élőben
vagy felvételről igehirdetés volt a gyüleke-
zet Facebook-csoportjában. Elég nagy volt
a látogatottság. Amikor lehetőség nyílt az is-
tentiszteleteken való részvételre, kezdetben
szabadtéren, mintegy 80-an jöttek el, majd
a létszám fokozatosan növekedett, már 130-
an járnak. Esős időben a templomban és az
udvaron felállított sátorban tartjuk az isten-
tiszteletet, amit a tavaly a templom falára
helyezett két hangfallal kihangosítunk.
Örömmel tapasztalom, hogy a járvány meg-
szorító intézkedései ellenére nem szoktak el
a hívek a templomba járástól. A járvány ide-
jén a parókia udvarán kialakítottunk egy fi-
lagóriát, ahol beindítottuk a bibliaórákat, ott
30-an kényelmesen elférünk. Volt már

házas-, férfi-, nőszövet-
ségi, fiataloknak szóló
bibliaóra is. Udvarfal-
ván minden évben a
gyülekezet nyári tábo-
rokat szervezett jelen-
tős részvétellel, ez
azonban az idén elma-
radt, de az ifjúsági bib-
liaórák tevékenységét
kibővítjük, és akkor
legalább hangulatában
felidézzük a korábbi tá-
borokat. A vallásórák
még nem indultak újra
a gyerekekkel, hiszen
ezt a tanévhez kötjük,
de már jelezték a szü-
lők, hogy igényt tarta-
nak rá. 

Újdonságként férfi-

napokat szerveztünk. Ez jó hangulatú, foci-
zással egybekötött együttlét volt, ahol a fér-
fiak identitástudattal kapcsolatos problémái,
a családi felelősségvállalás is szóba került a
keresztényi szellemiség tükrében. Ezt min-
denképpen folytatjuk. 

Minden évet valamilyen téma köré szer-
vezünk. Tavaly értelemszerűen az építés és
az épülés esztendeje volt, az idei a háza-
soké. Ez abból állt volna, hogy minden
hónap utolsó vasárnapján felköszöntjük
azokat a házasokat, akik abban a hónapban
ünnepelték a házassági évfordulójukat. El-
kezdtük a sorozatot, de a járvány miatt ab-
bamaradt, ám nem akarunk lemondani róla,
mert igen népszerű volt. A házasoknak szer-
veztünk kirándulást Ratosnyára, Parajdra,
ezt is folytatjuk, amint lehet. 

Tavaly ünnepelte fennállása 20. évfordu-
lóját a Hozsanna kórus, amely több éve
rendszeresen adventi kórustalálkozót szer-
vez. Élő a kapcsolat a hollandiai és a ma-
gyarországi testvérgyülekezetekkel, tavaly
a presbiterek látogattak el a tulipánok orszá-
gába, a kórus Dunaharasztiban lépett fel. Az
idén akarták viszonozni a látogatást, de el-
maradt jövőre. 

1993-tól évente háromszor jelenik meg a
gyülekezeti lapunk. Kiadását nem szüntet-
tük be, a járvány előtt nem a templom ajta-
jában lehetett átvenni, hanem a presbiterek
vitték el személyesen a gyülekezet tagjai-
nak, ezzel is alkalmat teremtve a találko-
zásra, a kapcsolatépítésre. Reméljük, sikerül
fenntartanunk, terjesztenünk a 
kiadványt. 

Jakab Istvántól még megtudtuk, hogy a
parókia udvarán 1912-ben Farkas Jenő es-
peres idejében felhúztak egy különálló épü-
letet amelyet már akkor egyházi irodának
szántak. Az államosítást követően külön-
böző lakói voltak. A rendszerváltás után
visszakerült az egyház tulajdonába, és az a
szándék, hogy felújítását követően tájházat
rendezzenek be. Az is jó hír, hogy sikerült 2
millió forintos támogatást nyerni a templom
udvarán levő ifjúsági gyülekezeti ház felújí-
tására, és hamarosan hozzáfognak ehhez a
munkálathoz is. Sajnos több évtizedes
igénylés után sem sikerült visszaszerezni a
templom melletti egykori egyházi iskola
épületét, amelyet a kommunista időben két
tanteremmel bővítettek, ezért azt a részt a
román állam tulajdonába írták, és erre hivat-
kozva elodázzák a visszaszolgáltatást. Nem
mondanak le a jogos jussról, azonban
mindaz, ami az elmúlt időszakban történt,
igazolja, hogy az ideológiai és a patológiai
vírusjárványok ellenére sikerült talpon 
maradni, megmaradni reformátusnak, ma-
gyarnak. 

Jakab István esperes

A gyülekezeti ház



Kedvesmarosvásárhelyiek!
Benedek Theodora vagyok, és indulok a marosvá-

sárhelyi polgármesteri székért.
Eljött az idő, hogy egy fontos lépést tegyek azért a

közösségért, amelyhez tartozom. Orvosi karrierem
során minden egyes betegem motivált, elevenen él
bennem minden szenvedés, amit igyekeztem enyhí-
teni, csakúgy, mint a hálás mosolyok. 

A városházán minden időmet, energiámat, elhiva-
tottságomat és szakértelmemet Marosvásárhely
„meggyógyítására” fogom fordítani. Ennek a város-
nak komoly „kezelésre” van szüksége, olyan emberek
irányítása alatt, akik értenek hozzá. A köz- és magán-
szektorban szerzett vezetői tapasztalatom, valamint
az európai intézményekben eltöltött 11 év is hozzá-
segít ahhoz, hogy pontosan tudjam: mit és hogyan
kell csinálni.

Miért szeretnék polgármester lenni? 
– Mert sikerült olyan szakmai szintre jutnom,

amely arra kötelez, hogy még többet tegyek az
emberekért, és ne okozzak csalódást azoknak,
akik hisznek bennem és várják a változást.

– Mert tudom, hogyan lehet lehívni az európai pén-
zeket, mivel Brüsszelben, az Európa Tanács szak-
értőjeként több száz millió eurós projektek
kidolgozásában vettem részt.

– Mert több millió euróval gazdagítottam Maros-
vásárhelyt, ugyancsak európai projektek kereté-
ben, és tudom, hogy miként lehet felhasználni
ezeket a forrásokat a város fejlesztése, valamint
egy modern, tiszta és hatékony környezet megte-
remtése érdekében.

Nem anyagi megfontolásból indulok. Több évtize-
des munkám során sikerült felhalmoznom annyi tar-
talékot, hogy életem végéig ne legyenek anyagi
gondjaim. És nem loptam soha. Nem is tudnék! A vá-
lasztásokig majd alaposabban megismernek, és be
fogom bizonyítani, hogy a saját lelkiismeretemen
kívül nekem nem diktál senki, és nem leszek tagja
semmiféle „galerinek”, mert nem vagyok adósa sen-
kinek, semmilyen értelemben. És ha nem tudnak zsa-
rolni, akkor szabadon gondolkozol és cselekszel.

Megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek a Nem-
zeti Liberális Párt polgármesterjelöltje. Komoly em-
bernek komoly pártban a helye, amely –
biztosíthatom Önöket – többet fog tenni Marosvásár-
helyért, mint bármelyik eddigi kormány az elmúlt

harminc évben.
Tudom, hogyan
„nyílnak az ajtók”,
és azt is, hogyan
lehet felfejleszteni
a várost, de ezeket
csak egy erős párt
támogatásával lehet
megvalósítani.

Az a polgármes-
ter leszek, aki java-
solni fogja a helyi
tanácsos kollégák-
nak, hogy a „politi-
kai egyenruhát”
hagyjuk a polgár-
mesteri hivatal por-
tásfülkéjében, és
civilben, civilek-
ként vezessük a vá-
rost.

Mindig őszinte leszek Önökkel, és mindig minden
kérdésükre válaszolok.

Nem ígérek semmit, viszont két dologért kezeske-
dem: Marosvásárhely mindannyiunk otthona lesz, és
a projektjeim nem sci-fi-filmek forgatókönyveire em-
lékeztetnek majd, hanem megvalósíthatók lesznek.
Ritkán adok tízes osztályzatot, és csakis megérdemel-
ten. Saját magamhoz vagyok a legszigorúbb, úgy-
hogy bízzanak bennem! Felelősségteljes ember
vagyok, három gyermek édesanyja, orvos és egye-
temi professzor, fényes szakmai karrierrel. Nem 
beszélek és nem csinálok hülyeségeket.

És nem hazudok.
Csapatjátékos vagyok, aki mindenkivel megtalálja

a közös hangot, etnikumtól, párttól függetlenül, és
büszke is vagyok erre.

A pácienseimnek megígérem, hogy nem megyek
messzire, és csak egy időre hagyok fel az orvoslás-
sal.

Továbbra is az EMBEREK JÓLÉTE lesz 
számomra a prioritás.

Más prioritásaim nincsenek.
Boldogságot, egészséget mindenkinek! Hamarosan

személyesen is találkozunk az utcákon, a lakónegye-
dekben.

Theodora

Végzős diákoknak sem köny-
nyű eldönteni, hogy merre to-
vább a nagybetűs életben:
mihez kezdjen a szakmai dip-
lomával, mihez ért valójában,
hol és milyen munkát talál,
mennyi lesz a fizetés, vagy jó
lenne még tanulni? Hát még
azoknak, akik valamilyen
oknál fogva kiestek az iskolai
rendszerből, illetve hátrányos
helyzetük miatt kisebb az
esélyük a beilleszkedésre, a
normális életvitelre! 

Fiatalok ezirányú segítését és
mentorálását vállalta fel a Caritas
egy kis csoportja Gyergyószent-
miklóson, Székelyudvarhelyen,
Marosvásárhelyen és környékén.
Ahogyan a két éve zajló program
neve, Iránytű a munka világában is
mutatja, eligazítják őket a munka-
vállalásban, kezdve attól, hogy
együtt derítik ki és fejlesztik kész-
ségeiket, képességeiket, keresnek
számukra munkalehetőségeket.

Mindjárt a legelején helyi szak-
középiskolákkal vették fel a kap-
csolatot, pedagógusokkal
működnek együtt a diákok motivá-
lása, fejlesztése érdekében, hogy
miért érdemes tanulni, miért fontos
oklevelet szerezni. Olyan kiegészítő
tevékenységeket tesznek lehetővé
számukra, amelyekre a tanórákon
már nem jutott idő, és elengedhetet-
len a személyiségük fejlődéséhez, a
felzárkózáshoz. 

A mentorok minden egyes fiatal-
lal külön-külön foglalkoznak, taná-
csokkal látják el őket, és
végigkísérik a munkavállalás folya-
matában. Emellett a csoportos tevé-

kenységeken készségeket és képes-
ségeket fejlesztenek, különféle
szakmákat mutatnak be meghívott
szakemberek által, cégeket látogat-
nak, illetve pályaorientációs műhe-
lyeket szerveznek számukra.

A járványügyi szükségállapot
idején nehezebben ment a munka,
de nem állt meg, interneten és tele-
fonon tartották a kapcsolatot. Most
lehetőség nyílt a személyes találko-
zások és kis csoportos foglalkozá-
sok pótlására, ezért teljes
lendülettel dolgoznak azon, hogy a
mentorált fiatalok számára esélyt
teremtsenek, a munkavállalási ked-
vüket ösztönözzék.

Folyik azoknak a helyi vállalko-
zásoknak a felkutatása, amelyek
munkát adhatnak, alkalmaznák a
pályakezdőket, ezzel párhuzamosan
pedig a fiatalokat felkészítik a mun-
kaadók által kínált állások betölté-
sére.

Eddig több mint kilencven fiatal
vett részt a programban, részesült
egyéni mentorálásban, néhányuk-
nak sikerült megfelelő munkát ta-
lálni, és elhelyezkedni.

Ez a kezdeményezés egy na-
gyobb projekt része, amely több
civil szervezet részvételével Spa-
nyolországban, Bulgáriában, Ma-
gyarországon és hazánkban zajlik.
Az Iránytű a munka világában pro-
jekt Izlandnak, Liechtensteinnak és
Norvégiának az EEA Norway
Grants Fund for Youth Employment
program keretében történő társfi-
nanszírozásával valósulhatott meg.

Kapcsolat: Füzi Imola program-
koordinátor, 0744-335-272,
imola.fuzi@caritas-ab.ro

Az RMDSZ, a POL és a PSD ismét gáncsolja
a város és a marosvásárhelyiek projektjeit 

A városrendezési dokumentációkra, a köz-
világítást érintő célszerűségi szaktanulmá-
nyokra, a családoknak a dadaszolgáltatási
támogatás módszertanára, a Somostető sza-
badidő-övezetében a gazdasági tevékenység
szabályozására és sok egyébre vonatkozó
számos határozattervezet megvitatását, ami
a július 23-i helyi tanácsülés napirendjén
szerepelt, elhalasztották.
A Meddig hagyjuk, hogy manipuláljanak 
minket? sorozatból
Befejezetlen projektek a helyi tanácsosok
„támogatásával”

Már 20 éve Marosvásárhelyen az RMDSZ
szisztematikusan gáncsolja a várost, nem felvállaltan, de nyíltan, mindezt a polgárok ká-
rára.

Azokat, akik nem tudják vagy elfelejtették, emlékeztetem, hogy 2000-ben, a polgár-
mesteri tisztség elnyerését követően dr. Dorin Florea a Maros Megyei Törvényszék elnöke
előtt tette le az esküt, mivel az RMDSZ helyi tanácsosai bojkottálták a tanácsülést.

Azóta a helyi tanácsban, a többség birtokában, az RMDSZ-esek, akik a magyar nem-
zetiségű marosvásárhelyi polgárok egyetlen képviselőiként tetszelegnek, mindig kimu-
tatták a vágyukat minden olyan projekt leállítására, amely a várost szolgálta. Mindezt
anélkül, hogy felfogták volna, hogy nem a polgármestert fékezik, hanem a városukat aka-
dályozzák a fejlődésben, saját családjukat, rokonaikat, szomszédaikat és nem utolsósorban
az összes polgártársukat gáncsolják.

Ismertetek néhány kiemelkedő jelentőségű példát az életminőség javítása szempontjá-
ból.

Mindig szóba kerül a beruházások elmaradása a Poklos-pataknál.
A városvezetés szándéka már 2002-ben körvonalazódott, amikor a helyi fenntartható

fejlesztési tervben szerepelt, majd később a 2005. április 28-ai tanácsülés 1-es számú ha-
tározata „A megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyása
a Poklos-patak befedése, a befedésre vonatkozó II változat” beruházásra vonatkozóan, de
a helyi tanács nem tartotta fontosnak. Ennek következtében a projektet elhalasztották
(közérthetően: a szemétbe dobták). Azóta folyamatos a gáncsoskodás. Bár mindig a pol-
gármesteri hivatal ügyvezetésére mutogatnak a Poklos-patak kapcsán, a helyhatóság nem
tud döntéseket hozni és beruházásokat végezni olyan helyszínen, amely nem a tulajdona.
Továbbá választási években mindig megjelennek a jelöltek a patak partján, fűt-fát meg-
ígérve és fotózkodva, hogy négy éven át a dolgok csendben maradjanak. 
Befektetünk az oktatásba! 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város támogatási kérelmet dolgozott ki a marosvásárhelyi
Friedrich Schiller Általános Iskola felújítására, megerősítésére, manzárdosítására. 

Az épület Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 23. szám alatt található, és az elemista
és általános iskolai oktatásban részt vevő 758 diáknak szánják. A projekt során a követ-
kezőket javasolják:

• Az iskolaépület felújítása, megerősítése, manzárodsítása és a kültéren egy minifoci-
pálya kialakítása. 

• Az épület hozzáférhetővé tétele a fogyatékkal élők számára, térbeosztások eszközlése
és bizonyos helyiségek funkciójának megváltoztatása az oktatási egységek higiéniai nor-
máinak és előírásainak betartása érdekében. 

• Épületkonszolidációs munkálatok az időbeli állagromlás és a hátsó homlokzat külső
falain megjelent repedések miatt. 

• Az energiahatékonyság növelése és az energiaköltségek csökkentése érdekében a bel-

téri hőháztartás biztosítása és
megtartása mellett átfogó rehabi-
litációs munkálatokat végeznek. 

• Annak érdekében, hogy az
épület megfeleljen a megnöveke-
dett diáklétszámnak, az épületet
függőleges irányban kibővítik a
lépcsőházak meghosszabbításával
és manzárd kialakításával, ahol
megfelelő bútorzattal és eszkö-
zökkel felszerelt osztálytermeket
és korszerű laborokat hoznak
létre. 
A támogatási kérelem

összértéke2.496.170,82lej.
Nekik van autójuk, a többiekkel nem törődnek. Az RMDSZ és a POL tanácsosai nem akar-
ják a városi közszállítást kiterjeszteni a városszéli településekre

Nem kell olyan városi közszállítás, amely összeköttetést biztosít a város peremtelepü-
léseivel! Erre lehet következtetni a halasztás melletti voksokból (kétszer is) annak a ha-
tározattervezetnek a kapcsán, amely egy önkormányzatok közötti közszállítási fejlesztési
egyesület létrehozására vonatkozott, és amely magába foglalta volna a Marosvásárhely
melletti településeket. A projekt megtekinthető a város hivatalos honlapján: www.tirgu-
mures.ro/consiliulocal/proiectedehotarare/2020/30aprilie (10. pont).

Az utóbbi években a Marosvásárhellyel szomszédos települések fejlődésének lehetünk
tanúi, ez pedig azoknak a fiatal családoknak köszönhető, akik a környéken vásároltak
házat.

A közszállítási járatok hiánya, ami az összeköttetést biztosíthatná a lakhelyül választott
település és Marosvásárhely között, azt eredményezte, hogy az utóbbi években jelentősen
megnövekedett a gépkocsivásárlás, ezzel egy időben pedig a torlódás a város központjá-
ban.

A határozattervezet rendszeres járatok létrehozását célozta a következő településekre:
Marosszentgyörgy, Koronka, Jedd, Maroskeresztúr, Nyárádtő, ipari park, Transilvania re-
pülőtér, Marosbárdos, Marosszentanna, Náznánfalva, Marosszentkirály, Mezőpanit és Me-
zőbergenye, de annak ellenére, hogy az áprilisi és májusi tanácsülés napirendjén is
szerepelt, az RMDSZ és a POL tanácsosai nem tartották a projektet kiemelt jelentőségű-
nek, és a halasztás mellett döntöttek. 
Mi dolgozunk – mások rongálnak. A jóérzés szabályai luxus azok számára, akik a szó 
szoros értelmében tönkreteszik a játszótereket 

Szotyolahéjszőnyeg, eldobott zacskók, alig né-
hány perc alatt összezúzott/felgyújtott köztéri bú-
torzat/játszótéri elemek és a lista folytatódhat. Ez
városunk játszóterein történik. Noha a világjár-
vány miatt tilos belépni ezekbe a létesítményekbe,
a szülők nehezen tudják távol tartani gyermekei-
ket tőlük. De akadnak olyan nagymenők, akiknek
hiányzik az otthoni hét év, és tönkreteszik azt, ami
az ő játszóterük/szórakozóhelyük kellene legyen.
Vajon babszemnyi jóérzés sem maradt egyesek-
ben, vagy a szülők felelőtlenek? Az ügyben felje-
lentés történt a marosvásárhelyi rendőrségen,
amely a rongálási bűncselekmények kivizsgálá-
sáért felel.

ClaudiuMaior,PROROMANIA
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Segíti a fiatalokat 

a Gyulafehérvári Caritas 

(Fizetett hirdetés)

(Fizetett hirdetés)



A kupadöntő elveszítése után
újabb vereséget szenvedett a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK, ezúttal a
bajnoki alsóházi rájátszás 11. fordu-
lójában. Ezúttal sem játszott jól Leo
Grozavu csapata, amely továbbra
sem érezheti teljes mértékben biz-
tonságban magát. Hacsak másként
nem határoznak a ligánál a héten,
de erről kicsit később.

Az alakulat a Voluntari otthoná-
ban rendezett találkozón sem tudta
átlépni a saját árnyékát, no meg a
vélhetően felhalmozódott fáradtság
is éreztette hatását. A házigazdák
már a 3. percben nagy helyzetet
hagytak ki, a marosvásárhelyi szur-
kolók „régi ismerőse” (az ő gólja
„vette el” néhány éve a bajnoki
címet az időközben letűnt ASA-tól),
Tudorie azonban kevéssel mellé fe-
jelte. Néhány percig az OSK meg-
próbált nyomást gyakorolni, de
csak egy Carnat-lövést jegyezhet-

tünk fel, amelyet Cojocaru hárított,
aztán azonban a Voluntari egyre ve-
szélyesebbé vált, és Tudorie lövését
a 40. percben Niczuly csak a kapufa
segítségével hárította.

Alig kezdődött meg a második
félidő, és Mățan fejjel vezetést szer-
zett az Ilfov megyeieknek egy jobb
oldali beadásból, amikor az OSK
védeleme még szinte el sem fog-

lalta a helyét a pályán. Később, az
53. percben pedig Niczuly újabb
bravúrja kellett Tudorie fejesénél.
Az OSK megpróbált válaszolni, de
ezen a meccsen is csak steril épít-
kezésre futotta, Cojocaru kapuja
nem forgott veszélyben. Annál in-
kább a Niczulyé, akire a 68. perc-
ben Sanoh ijesztett ismét rá, de a
partjelző lest intett. A meccs a 75.
percben dőlt el, amikor Florin
Ștefan becsúszása nem a labdát,
hanem az ellenfél lábát találta el, és
a büntetőt Căpățână értékesítette. A
Sepsi OSK a 86. percben szépíthe-
tett volna Achahbar révén, de a há-
romszékiek játékosa az ötös sarkán
elkapkodta a lövést.

A Sepsi OSK ugyan nincs nagy
kiesésveszélyben, de még mindig
kapaszkodnia kell, hiszen három
fordulóval a befejezés előtt csak öt
pont előnye van az osztályozós he-
lyet elfoglaló csapattal szemben,
így még szüksége van pontszer-
zésre, hogy biztosan megőrizze a
helyét az élvonalban.

Feltéve, hogy a pályán fejezik be
a bajnokságot, hiszen a tömeges ko-
ronavírusos fertőzések miatt egyes
csapatoknál (Dinamo, CFR) az a le-
hetőség is felmerült, hogy állítsák le
néhány fordulóval a befejezés előtt
a pontvadászatot, és ne essen ki
senki. Csütörtökön szerveznek köz-

gyűlést a ligánál, és a kiszivárgott
hírek szerint ez lesz az egyik javas-
lat. Ezzel pedig leginkább a szinte
biztosan kieső Dinamón segítené-
nek, amely egészen biztosan ko-
moly befolyást tud gyakorolni a
döntéshozókra, így egy ilyen hatá-
rozat eléggé valószínűnek tűnik.
Tény, hogy a Dinamónak már négy
elmaradt meccse van, és nehéz
megjósolni, mikorra lehet ezeket új-
raütemezni.

Újabb harmatgyenge Sepsi-produkció

Az angol Premier Liga szombati
zárófordulója után a 2020/2021-es
Bajnokok Ligája-szezon 32-es fő-
tábláján elkelt a kiadó helyek 75%-
a, köztük mind a 16 topligás induló
ismert már.

A 4 kiemelt liga (angol, német,
olasz, spanyol) közül a Serie A
ugyan még nem fejeződött be, az
első négy helyezett kiléte azonban
matematikailag biztossá vált.

Még 8 hely kiadó: az augusztus-
ban befejeződő BL- és EL-döntő-
torna győztesei is automatikusan
bejutnak a csoportkörbe, illetve to-
vábbi hat hely keresi gazdáját a se-
lejtezőben, amelyben a magyar
bajnokságot a Ferencváros képvi-

seli majd. A román bajnokság kép-
viselője még nem ismeretes,
ugyanis az 1. liga küzdelmei még
nem zárultak.

Amennyiben a 2019/2020-as BL-
döntőt olyan csapat nyeri, amely
bajnoki helyezése alapján is kvali-
fikált a főtáblára, a 11. helyen rang-
sorolt holland liga első helyezettje
(delegáltja) lesz biztosan csoportkö-
rös.

Ha a 2019/2020-as EL-döntőt
olyan csapat nyeri, amely bajnoki
helyezése alapján is kvalifikált a fő-
táblára, a francia bajnokság harma-
dik helyezettje (Rennes) lesz
biztosan csoportkörös.

A Serie A-ban összejöhet egy
olyan extrém forgatókönyv, amely
végén a negyedik helyezett az EL-
főtáblán találja magát. Ehhez az
kell, hogy a Napoli megnyerje a
BL-t, a Roma pedig az EL-t. 

Mindkettőért BL-csoportkör jár,

viszont egy nemzet maximum öt
klubot delegálhat a csoportkörbe.
Mivel a bajnokságban sem a Roma,
sem a Napoli nem végezhet BL-in-

dulást érő helyen, igen valószínűt-
len kettős győzelmük esetén az
olasz negyedik nem indulhatna a
BL-ben.

Már 24 hely elkelt a Bajnokok Ligájában

Francia sikert hozott az év első két
MotoGP-futama, amelyeket egyaránt
Jerezben rendeztek: Fabio Quartararo
ért célba elsőként a MotoGP spanyol és
andalúz nagydíján is.

A Spanyol Nagydíjon aratott siker
után a hétvégi Andalúz Nagydíjon is pa-
pírforma-győzelmet sejtetett, hogy
Fabio Quartararo kezdett az első hely-
ről, mellőle Vinales és Bagnaia rajtolt,
míg Rossi a negyedik helyet szerezte
meg az időmérőn.

A lámpák kialvását követően Quarta-
raro élen maradt, Vinales és Rossi ment

mögötte, közben az 1-es kanyarnál Bin-
der, Oliveira és Smith kicsúszott, kezdte
beszámolóját a Motorsport. Az első kör
végén Vinales közel férkőzött Quartara-
róhoz, és előzéssel próbálkozott, de si-
kertelenül, sőt visszaesett a harmadik
helyre. Quartararo közben egyre jobban
eltávolodott az üldözőitől. A mezőny
végén haladó Lecuona kicsúszott, majd
a 10. körben Vinales túl szélesen vette
a kanyart, így Bagnaia elment mellette.
Később Miller és Morbidelli is ugyan-
így tett, viszont Miller rövidesen kicsú-
szott a 9-es kanyarban, és feladta a

versenyt. Bagnaia eközben remek tem-
pót diktált, és megelőzte Rossit is, így a
második helyen motorozott. Binder
közben nagyot bukott, s bár komoly
baja nem történt, fel kellett adnia a 
futamot. Kilenc körrel a vége előtt
pedig motorhiba miatt Morbidelli,
három körrel később Bagnaia is félre-
állt.

Az élen Quartararót már nem lehetett
megfogni, csak a további helyekért folyt
küzdelem. Vinales folyamatosan tá-
madta Rossit, mígnem két körrel a vége
előtt el tudott menni mellette.

Francia siker mindkét spanyol MotoGP-futamon

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, rájátszás:
* felsőház, 9. forduló: Medgyesi
Gaz Metan – FCSB 0-1;
* alsóház, 11. forduló: Acade-
mica Clinceni – Jászvásári CSM
Politehnica 3-0, FC Voluntari –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-
0, Konstancai Viitorul – Chindia
Târgoviște 4-1.
Labdarúgó 2. liga, rájátszás:
Aradi UTA – Bukaresti Rapid 
1-2.

A már biztos BL-csoportkörös csapatok a 2020/2021-es szezonban
* Spanyolország: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla
* Anglia: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea
* Olaszország: Juventus, Inter, Atalanta, Lazio
* Németország: Bayern München, Dortmund, RB Leipzig, Möncheng-
ladbach
* Franciaország: Paris Saint-Germain, Marseille
* Oroszország: Zenit, Lokomotiv Moszkva
* Portugália: Porto
* Belgium: Club Brugge
* Ukrajna: Sahtar Donyeck
* Törökország: Istanbul Basaksehir

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 11. forduló: FC Voluntari – Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK 2-0 (0-0)
Voluntari, Anghel Iordănescu-stadion, nézők nélkül. Vezette: Cătălin
Popa (Pitești) – Mircea Grigoriu (Bukarest), Marius Marchidanu (Bră-
ila). Tartalék: Ionuț Coza (Cernica). Ellenőr: Liviu Ciubotariu (Galac).
FC Voluntari: Cojocaru – Štruna (85. Benzar), Pașcanu, Armaș, Vlad,
Căpățână, Gorobsov, De Lucas, I. Gheorghe (61. Sanoh), Tudorie (85.
Tîră), Mățan (71. Belu).
Sepsi OSK: Niczuly – Csiszér, Tincu, Bouhenna, Fl. Ștefan, Deaconu
(67. Achahbar), Vașvari, Fülöp István (61. Dimitrov), Carnat (35. Diaz),
Šafranko (61. Ștefănescu),  Fülöp Loránd (67. Karanović).
Gólok: Mățan (46.) Căpățână (75. – büntetőből).
Sárga lapok: Štruna (19.), Sanoh (87.), illetve Vașvari (51.).

Eredményjelző
* MotoGP, Andalúz Nagydíj (Circuito de Jerez-Angel
Nieto, 25 kör, 110.6 km): 1. Fabio Quartararo (Yamaha)
41:22.666 perc, 2. Maverick Vinales (Yamaha) +4.495, 3.
Valentino Rossi (Yamaha) +5.546.
* MotoGP, Spanyol Nagydíj (Circuito de Jerez-Angel
Nieto, 25 kör, 110.6 km): 1. Quartararo 41:23.796 perc, 2.
Vinales +4.603, 3. Andrea Dovizioso (Ducati) +5.946.

A pontverseny állása
* versenyzők: 1. Quartararo (francia) 50 pont, 2. Vinales
(spanyol) 40, 3. Dovizioso (olasz) 26.
* csapatok: 1. SIC Racing Team 61 pont, 2. Yamaha Fac-
tory Racing 56, 3. Ducati Team 33
* konstruktőrök: 1. Yamaha 50 pont, 2. Ducati 26, 3.
Honda 19.

Fotó: GSP

Fotó: AFP
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Bálint Zsombor

Az 1. ligás bajnokság állása
1. Craiova 8 7 0 1 16-11 44
2. CFR 7 4 2 1 11-6 40
3. Astra 8 3 3 2 12-8 33
4. FCSB 8 2 3 3 13-12 31
5. Botoșani 8 1 3 4 6-10 29
6. Medgyes 9 0 3 6 4-15 25

Alsóház
1. Viitorul 11 6 4 1 24-11 42
2. Clinceni 11 7 0 4 13-15 32
3. Voluntari 11 6 3 2 14-6 31
4. Nagyszeben 9 4 3 2 12-12 28
5. Sepsi OSK 11 2 5 4 15-17 28
6. Jászvásár 11 3 3 5 12-14 23
7. Dinamo 7 1 1 5 5-9 21
8. Târgoviște 9 1 1 7 4-15 17

A 2. ligás rájátszás állása
1. UTA                       4        1        1 2 7-7 29
2. Turnu Măgurele      3        1        2 0 4-3 25
3. Rapid                      4        1        2 1 3-3 24
4. Mioveni                  3        1        1 1 3-4 24
5. FC Argeş                3        1        1 1 4-4 23
6. Petrolul                   3        0        3 0 1-1 22

Sorozatban kilencedszer nyerte meg az olasz bajnokságot 
a Juventus

Az olasz labdarúgó-bajnokság 36. fordulójában a Juventus 2-0-s győ-
zelmet aratott a Sampdoria felett, ezzel megvédte bajnoki címét. A ve-
zető találatot Cristiano Ronaldo szerezte, egy begyakorolt szabadrúgást
követően. Fordulás után a vendégek sokat tettek az egyenlítésért, de
gólt újra a Juventus szerzett: a 67. percben a Samp kapusa kiütötte Cris-
tiano Ronaldo lövését, a kipattanót Bernardeschi továbbította a hálóba.
A torinói csapat a 89. percben büntetőhöz jutott, a gólkirályi címért és
Aranycipőért harcoló Ronaldo azonban a keresztlécet találta el, így 31
gólos  maradt (a Lazio támadója, Immobile 34 gólos).

A Juventus zsinórban a kilencedik bajnoki címét nyerte, a topligák-
ban egyetlen másik csapatnak sem sikerült hasonló sorozatot végigvin-
nie. A torinói gárda már dupla annyi elsőséggel rendelkezik, mint az
örökrangsorban mögötte második két milánói riválisa, az egyaránt 18
bajnoki címmel büszkélkedő AC Milan és Internazionale.

Cristiano Ronaldo gólját ünneplik a Juventus játékosai Fotó: EPA
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Meglepetésként érte a jelenleg lé-
tező kisvasúti egyesületeket az a hír,
amely a Népújság július 7-i számá-
ban is megjelent, miszerint törvény-
tervezetet nyújtottak be a
parlamentbe, amiben kérik a volt
Maros-Tordai HÉV, ahogyan most
ismerjük, a nyárádmenti kisvasút
tulajdonjogát átruházni a Maros
Megyei Tanácsra. Ez eddig nem is
volna baj, az a meglepetés, hogy
ezzel a törvénytervezettel véglege-
sen felszámolnák azt a lehetőséget,
hogy a közel- vagy távolabbi jövő-
ben kisvasúton utazzunk. Közölni
szeretnék az olvasókkal, illetve az
illetékes személyekkel egypár ada-
tot, amit szerintem kevesen 
tudnak.

Miként az újságban is írták, vol-
tak kísérletek 2003-ban a kisvasút
üzemeltetésére, de szervezési hibák
miatt kudarcba fulladt a terv. 2010
után történt egy elég lényeges vál-
tozás a hazai vasútüzemeltetési po-
litikában: kisvasúti egyesületek
vagy magáncégek kibérelhettek kis-
vasútvonalakat. Ez történt a vásár-
helyi kisvasúttal, a mezőségi
vonalakat egy magáncég, a nyárád-
menti vonalat egy másik cég bérelte
ki. Egy idő után, a 2014-es év folya-
mán, a mezőségi vonal kezdett eltü-
nedezni, először a
Mezőméhes–Mezőbánd közötti
szakasz. Mivel a helyi illetékes ha-
tóságok – a polgármesteri hivata-
lokra, akár a megyei tanácsra
gondolok – semmi érdeklődést
nem mutattak, az okos fiúk tovább
folytatták a tevékenységet, amíg
egypár lelkes besztercei és kolozs-
vári vasútbarát ki nem hívta a rend-
őrséget. Most a helyhiány miatt
csak pár sorban írtam le az esetet, a
lényeg az, hogy közel 110 km sín-
pár, néhány vasúti híddal egyetem-

ben, szó szerint eltűnt! Úgy, hogy
senki sem bukkant a nyomára! A
kedves olvasó bővebben tájékozód-
hat erről, ha megnézi a világhálón
is megtalálható Marea abureală
(Nagy ködösítés) című tényfeltáró
dokumentumfilmet, amelyet 2018
tavaszán forgatott egy kolozsvári
tévéstúdió.

Gondolom, a törvénytervezet hí-
rére boldogan mosolyogtak a tette-
sek, mert ha eddig nem indult
semmi hivatalos eljárás az eltűnt
vonal és vasúti hidak miatt, ezután
fölösleges lesz a nyomozás. Minek
is, ha már nincs vasút? Ezért támo-
gatják úgy ezt az elképzelést Buka-
restben, mert megszabadulnak egy
kellemetlen esettől. A dolog pikan-
tériája, hogy azok a helyi képvise-
lők nyújtották be a
törvénytervezetet, akikre a kisvasúti
egyesületek nem is gondoltak
volna. Főleg nem az RMDSZ kép-
viselői részéről, ugyanis sehol sem
található annyi üzemelő kisvasút,
mint Magyarországon – így az volt
a naiv elképzelés, hogy az erdélyiek
– s itt a magyarokra gondolok – job-
ban ragaszkodnak hozzá, és támo-
gatják a kisvasutakat.

Kedves képviselők – ha olvassák
ezt a cikket –, mielőtt a törvényter-
vezetet benyújtották volna a kis-
vasút végleges megszüntetésére,
miért nem kérdezték meg a helyi
közösséget? Miért nem lehetett az
utóbbi 23 évben valamelyik hétvé-
gén gyűlést szervezni, mondjuk
Nyárádszeredában, mert az a hely-
ség van a nyárádmenti vonal köze-
pén, s meghívni a kisvasút iránt
érdeklődő személyeket, helyi veze-
tőket a nyilvános megbeszélésre,
hogy van-e jövője, milyen turiszti-
kai lehetőségei vannak a kisvasút-
nak? Ha a kommandóiban látnak

elképzelést a helyi vezetők, s meg-
vásárolták a vonalat, ha a szebeni
kisvasutat ipari műemléknek nyil-
vánították, s ezzel sikerült megmen-
teni a széthordástól, miért ne
lehetne nekünk is helyi vasutunk?
Ennyire jelentéktelen lenne? 

A fenntartásához és ahhoz, hogy
jövedelmet hozzon, 20 évre kell ter-
vezni, s ezt egyetlen vasúti egyesü-
let magában nem tudja megcsinálni.
Oda a helyi közösségekkel és tu-
risztikai cégekkel közös terveket
kell kidolgozni, de ha a helyi veze-
tőség, illetve a hatóság ezt nem
akarja, akkor marad az emlék s a
csodálkozás, hogy pl. Magyarorszá-
gon hogy lehet megcsinálni? 

Jómagam, mint tolmács is, a
Besztercén megalakult Asociaţia
Mocăniţa Transilvaniei egyesület
tagjaival tapasztalatcserén voltam a
Börzsönyi-hegységben levő helyi
kisvasutaknál. Ez az egyesület bé-
reli a megmaradt mezőségi vonalat
Teke–Mezörücs között, s mivel itt
az országban nincsen egy komo-
lyabban üzemelő kisvasút, jobbnak
láttuk, ha a helyszínen tanulmá-
nyozzuk a működtetését, hatását a
turizmusra, illetve az adott telepü-
lésekre. Ezen tapasztalatok s az ott
kapott tanácsok alapján sikerült az
elmúlt hetekben három vasúti teher-
kocsit szerezni Ausztriából (csatolt
kép), egy elektromos meghajtású
pályakocsit gyártatni a műszaki
munkálatokra, s az elkövetkező idő-
ben tervben van pályázatok útján
vasúti talpfákat vagy aljakat vásá-
rolni. Lehet, hogy most, 2020-ban
tréfásan hangzik, de van turisztikai

potenciálja a kisvasútnak, tud fejlő-
dést hozni egy vidéknek, s aki ké-
telkedik ebben, annak ajánlok egy
hétvégi kirándulást a Börzsönyben.
Csak több oldalban tudnám leírni az
ott tapasztaltakat.

Apropó, kerékpárút. Tényleg
van igény rá, s nagyon jó ötlet
megépíteni, de miért ne lehetne
úgy megtervezni, hogy a helyi kö-
zösségnek is jó legyen? A vasút
nyomvonala egyetlen települést
sem érint Teremiújfalu–Nyárád-
szereda között. Ha csak azért ter-
veznek egy ilyen utat, hogy
hétvégén egypár városi kiránduló
bringázzon, annak kitűnő, de a te-
lepülésektől elválasztja a Nyárád
folyó. Senki nem fog Ilencfalváról
lekarikázni Újfaluba, a vasúti
nyomvonalon létesítendő úton fel-
bringázni a somosdi úti Nyárád-
hídhoz, hogy onnan visszatekerjen
Karácsonyfalvára, 5-6 km-es kerü-
lőt téve, ha ténylegesen a fenti köz-
ségben van dolga, mint ahogy azt
sem lehet komolyan venni, hogy
ha Pista bácsi Gálfalváról a szere-
dai vásárba akar menni, átkel az
adorjáni úton levő hídon, az új ke-
rékpárúton felmegy Demeterfal-
vára, s onnan megkerüli  a várost,

mert ott van az új kerékpárút. Ez
közel 3-4 km kerülővel jár, s nem
biztos, hogy Pista bácsinak van fe-
lesleges ideje, a tompai elágazás
felé 10-15 perc alatt a vásáron van.
A legjobb kerékpárút a Nyárád
folyó nemrég megépített jobb ol-
dali védőgátján lenne. A folyó min-
den települést érint, a jobb parton
két kemping is található, majdnem
minden utca a folyónál végződik,
így a helyiek, akár a gyerekek is,
bármikor használhatják, anélkül,
hogy a megnövekedett kocsiforga-
lom veszélyének ki lennének téve.
Nyáron, 30 fokos melegben kelle-
mesebb a folyó partján bringázni,
ahol még egy-egy fa is árnyékot
vet, mint a nyílt mezőn tekerni. Rá-
adásul, ha van egy ilyen út, keve-
sebb lesz a szemetét kihordó
személy, mert bármikor előbuk-
kanhat egy kerékpározó.

Hogy mi lesz a törvénytervezet
sorsa, azt eldöntik a fenti hatósá-
gok, de érdemes lenne elgondol-
kozni rajta, mielőtt beütik a kisvasút
koporsójába az utolsó szöget, hogy
mindent megtett a közösségünk
azért, hogy megmentsük, amit elő-
deink építettek?

VirágSándor

Kisvasút, kerékpárút vagy mind a kettő?
Szerkeszti:MezeySarolta

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek. 
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel 

telefonszámukat és lakcímüket. Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Négy új koronavírus-fertőzött 
Maros megyében

Július 27-éig Maros megyében 918
személynél mutatták ki a SARS-COV2
vírusfertőzést. Az előző naphoz képest
négy új eset volt, olyanok, akiknél elő-
ször mutatták ki a vírus jelenlétét. Ezen-
kívül a pozitív esetek újratesztelésénél
egynél ismét pozitív lett a teszt eredmé-
nye. Hétfőig 776 személy hagyta el a
Maros megyei kórházakat. Ebből 142-
en tünetmentesek voltak, és az idei 550-
as rendelet alapján tíznapi beutalás után
távozhattak. A közegészségügyi igazga-
tóság adatai szerint jelenleg 47 személy
van koronavírus-fertőzés gyanújával
kórházban, a megyében eddig 75 fertő-
zött személy hunyt el – közölte a pre-
fektúra sajtóirodája. 
Tizenkét beteget kezelnek 
intenzív terápián

A kórház sajtóosztálya hétfőn arról
tájékoztatott, hogy július 27-én a Maros
Megyei Klinikai Kórházban 98 korona-
vírusos beteg volt beutalva, ebből 12-en
az aneszteziológiai és intenzív terápiás
osztályon. A koronavírussal fertőzött
páciensek közül egy személy a Maros
Megyei Klinikai Kórház adminisztratív
apparátusának tagja, az ő egészségi ál-
lapota jó. Hangsúlyozzák: a kórház ve-
zetősége megtette a szükséges
intézkedéseket a járványügyi vizsgálat-
hoz, a koronavírussal fertőzött alkalma-
zottal közvetlen kapcsolatba kerülő
személyek tesztelése elkezdődött.
Ugyanakkor mindenkit arra kérnek,
hogy tartsák be az egészségügyi előírá-
sokat a vírus terjedésének elkerülése ér-
dekében. 

Romániában 45.902-re nőtt 
a fertőzöttek száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 1104 új
koronavírusos megbetegedést igazoltak
Romániában, és ezzel 45.902-re nőtt a
fertőzöttek száma – közölte hétfőn a
Stratégiai Kommunikációs Csoport
(GCS). A GCS szerint olyan személyek-
ről van szó, akiknek korábban nem volt
pozitív teszteredményük. 25.794 páci-
enst gyógyultnak nyilvánítottak, 3440-
en tünetmentesek voltak, így ők tíz nap
után elhagyhatták a kórházat. Ez idáig
országos szinten 1.110.534 teszt ered-
ményét dolgozták fel Romániában.
Ezek közül 7574-et az elmúlt 24 órában
hajtottak végre, 4877-et az eset megha-
tározása és az orvosi protokoll alapján
és 2697-et kérésre. Ezenkívül a GCS
legutolsó tájékoztatása óta jelentették 59
olyan teszt eredményét is, amelyeket
nem az elmúlt 24 órában dolgoztak fel.
Az elmúlt 24 órában 19, koronavírussal
diagnosztizált személy haláláról érke-
zett jelentés. Ezzel 2206-ra emelkedett
a koronavírussal összefüggésbe hozható
halálesetek száma. Hétfőn 6876 sze-
mélyt kezeltek kórházban COVID–19-
cel, 353 személyt az intenzív osztályon
ápoltak. Románia területén 1900 koro-
navírus-fertőzött személy van otthoni,
4112 intézményi elkülönítésben.
Ugyanakkor 12.396 fertőzött van ott-
honi, 14 intézményi karanténban. Or-
szágszerte 258 személyt újra teszteltek,
és ismét pozitív lett a koronavírusteszt-
jük – közölte hétfőn az 
Agerpres.

Csehországban felülvizsgálták 
a járványadatokat

Csehországban felülvizsgálták a korona-
vírus-járvány statisztikai adatait, aminek
következtében egyharmaddal csökkent a
betegek, és jelentősen megugrott a gyó-
gyultak száma – közölte a cseh egészség-
ügyi minisztérium hétfőn honlapján.

Az egészségügyi miniszter által a múlt héten
elrendelt felülvizsgálat eredménye alapján
Csehországban hétfőn 3525 beteget tartottak
nyilván, ami 1775-tel, tehát egyharmaddal ke-
vesebb, mint a korábbi kimutatásokban szereplő
adat. A kórházakban 149 beteget ápolnak, akik
közül 15-nek az állapota súlyos. A meggyógyul-
tak száma 11.428, majdnem 1800-zal több, mint
a korábbi statisztikában. A betegségben hétfő
reggelig 371 ember halt meg. 

Adam Vojtech miniszter szerint a járványada-
tok felülvizsgálatára azért van szükség, hogy
pontosítani tudják a regionális és helyi tisztior-

vosi szolgálatok adatait. Az egészségügy és a
tisztiorvosi szolgálat is nagy nyomás alatt dolgo-
zik, az adatok több úton jutnak el a központba,
ezért időnként „rendet kell tenni a kimutatások-
ban” – mondta Vojtech a közszolgálati hírteleví-
zióban.

Csehországban jelenleg több mint tíz helyi fer-
tőzésgóc van, és az utóbbi két hétben a korábbi-
aknák magasabb volt a napi fertőzések száma is,
amiért az érintett helyeken, illetve régiókban szi-
gorították az óvintézkedéseket.

A cseh kormány hétfőn tárgyalta meg az úgy-
nevezett szemaforrendszer bevezetését, amely a
járvány súlyossága alapján négy kategóriába
(piros, sárga, zöld, kék) sorolná a településeket
és a régiókat. Pirossal olyan régiókat fognak je-
lölni, ahol sok fertőzés van, és a helyzet súlyos,
míg a kék szín vírusmentes területet jelent majd.
(MTI)

Döntő fórumként fogadta el a szenátus
plénuma azt a törvénytervezetet, amely
értelmében értékjegyeket bocsáthat ki
az oktatási minisztérium az óvodások és
elemi iskolások számára olyan szolgálta-
tások kifizetésének támogatására, mint
például az Iskola az iskola után program. 

A javaslatot a liberális párti törvényhozók kez-
deményezték. A szöveg leszögezi, hogy az érték-
jegy kizárólag az oktatást, nevelést szolgálhatja,
nem ruházható át, és a szolgáltatást az iskolák fi-
zetik ki. Az értékjegyet a gyermek szülője vagy
törvényes gyámja kell hogy kérelmezze. 

Az indoklás szerint a jogszabály a dolgozó

szülőknek nyújt segítséget, és abban támogatja
őket, hogy ne hagyják ott a munkahelyüket. Az
értékjegy pénzbeli értékét minden évben az inf-
lációs rátához fogják igazítani. Az értékjegyből
részben vagy teljesen fedezhető lesz majd az
órák utáni foglalkozás költsége.

A kezdeményezők az Országos Statisztikai In-
tézet adataira alapozták indoklásukat, ami szerint
például a 2014-2015-ös tanévben az iskolaköte-
les gyerekek 27%-a nem járt iskolába. 

A tervezet a tanügyi törvényt módosítja és egé-
szíti ki. A jogszabályt a képviselőház már hall-
gatólagosan elfogadta, most a szenátus döntő
házként szavazott róla. (Agerpres)

Értékjegyeket bocsátanak ki 
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MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere
2020.07.27-i1200-asrendeleténekmelléklete

ÖSSZEHÍVÓ
Apolgármester2020.július27-ei1200-asszámúrendeleteértelmébenösszehívjákMarosvásárhely

helyitanácsánakrendkívüliülését2020.július30-án,csütörtökön14órára,online.
NAPIRENDTERVEZET

1. Határozattervezet bizonyos földterületek és egy építmény ingyenes felhasználásáról templomépítés céljából. 
2. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területi egység 2020-ra vonatkozó költségvetésének

kiigazításáról.
3. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról: „Övezeti városrendezési terv (PUZ) – ház bővítése, a

földszinten multifunkcionális terekkel, emelettel való bővítés és a rendeltetés megváltoztatása, Tudor Vladimirescu utca 56A
szám, a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással”, kezdeményező-haszonélvező: Remat Braşov Rt.

4. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról: „Övezeti városrendezési terv (PUZ) – telek felparcel-
lázása, funkcionális övezet részleges átminősítése, városrendezési szabályozás meghatározása családi lakóházak építéséhez,
bejárat létesítése, közművesítés, Szotyori József utca, szám nélkül.” Kezdeményező: Radics Iolanda.

5. Határozattervezet a lakhatási kritériumokra vonatkozó javaslatok jóváhagyásáról és a pontszámokat meghatározó kritéri-
umokról a lakhatási kérelmek prioritási sorrendjének meghatározásában és a fiataloknak szánt lakások elosztásában, amelyeket
bérbeadásra szánnak Marosvásárhelyen, az Országos Lakásügynökség építésében. 

6. Határozattervezet a 131/2016.05.19. helyi tanácsi határozat 1-es melléklete 2.16-os cikkelyének kiegészítéséről, amely a
148/2001-es helyi tanácsi határozat 1-es mellékletét módosította és egészítette ki, amelyben bizonyos intézkedéseket határoztak
meg a 114/1996-os törvény előírásainak és a vonatkozó módszertani normák kivitelezéséhez – a 1275/2000-es kormányhatározat
által elfogadva – az állami lakásalap bérbeadandó lakásainak elosztására vonatkozóan.

7. Határozattervezet keretegyezmény megkötéséről, amely egy 20 m2-es telekre vonatkozik (összesen 145.927 m2-ből), te-
lekkönyvszáma: 96204/N, Marosvásárhely, kataszterszám 3899, B övezet, Amszterdam utca, amely Marosvásárhely Megyei
Jogú Város magántulajdonát képezi.

8. Határozattervezet a célszerűségi szaktanulmány jóváhagyásáról a marosvásárhelyi közvilágítás ügykezelésének módoza-
táról.

9. Határozattervezet a városi infrastruktúrához való hozzáférés feltételeiről szóló szabályzat jóváhagyásáról (föld alatti csa-
tornahálózat), amely elektronikus kommunikációs hálózat telepítésére szolgál. 

10. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről: egy tömbház javítása és megerősítése a Nagydisznódi utca
13. szám alatt, és tömbházak manzárdosításáról a Nagydisznódi utca 13. és 15. szám alatt, amit a 2018. augusztus 30-i 233-as
helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá.

11. Határozattervezet annak megállapításáról, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonához tartozik a Me-
részség utcában található 36 m2-es telek. 

12. Határozattervezet a marosvásárhelyi Posada utcában található 129 m2-es telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú
Város tulajdonába Fazakas-Tankó Melániától és Fazakas Orsolya Judittól, Orbán László megbízott által.

13. Határozattervezet annak megállapításáról, hogy az Ilie Munteanu utcában található 11.348 m2-es telek Marosvásárhely
Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi.

14. Határozattervezet arról, hogy ideiglenesen telekeljenek Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába a Tudor Vladi-
mirescu utcában található 1001 m2-es telket.

15. Határozattervezet a marosvásárhelyi Mátyás király tér 2. szám alatti 3780 m2-es ingatlanból 593 m2-es felület szétdara-
bolásáról. 

16. Határozattervezet a hőszigetelési illeték bevezetéséről hároméves időtartamra bizonyos lakástulajdonosokra vonatkozóan,
akik elmaradást halmoztak fel négy marosvásárhelyi tömbház felújítását követően a munkálatok rájuk eső részének törleszté-
sében.

17. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről a marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola felújí-
tása, konszolidációja és manzárdosítása esetében.

18. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonából a magántulajdonába
kerüljön át egy lebontandó építmény, gazdasági melléképület a marosvásárhelyi Al. P. Ilarian utca 37. szám alatti, köztulajdont ké-
pező ingatlanban, amely a Mihai Eminescu Pedagógiai Főgimnázium udvarán található, telekkönyvi azonosító: 134661, katasz-
terszám 4611-C6.

19. Határozattervezet arról, hogy közvetlen haszonbérbe adjanak Decsei Sándornak egy Marosvásárhely Megyei Jogú Város
tulajdonát képező 20 m2-es telket. 

20. Határozattervezet a Bástya függőségi-rehabilitációs központ szociális osztály létrehozásáról, kód 8899 CZ-AD-I, a Ma-
rosvásárhelyi Szociális Igazgatóság keretében.

21. Határozattervezet a pénztámogatás odaítélési módszertanának jóváhagyásáról családok számára dadaszolgáltatás kifize-
tésére. 

22. Határozattervezet a marosvásárhelyi idősotthon szervezési és működési szabályzatának és szervezeti felépítésének mó-
dosításáról – a szolgáltatás kódja: 8730 CR-V-I, a szociális szakszolgálat átvételével a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság
keretébe. 

23. Határozattervezet a 7,5 tonnánál súlyosabb áruszállítók közlekedésének megtiltásáról a marosvásárhelyi Dózsa György
(a Rakodó utcai kereszteződéstől) – Béga – Bodoni – Nyíres – Segesvári út – 1918. December 1. útvonalon, valamint mindazok
számára, akik Marosvásárhely délkeleti övezetébe szállítanak árut, kivételt képeznek azok, akik a Dózsa György – Béga –
Bodoni – Nyíres – Segesvári út útvonal által körülhatárolt övezetet látják el.

24. Határozattervezet a gazdasági tevékenység szabályozásáról a Somostető területén.
25. Határozattervezet a fizetéses parkolók kihasználtságára és karbantartására vonatkozó szervezési és működési szabályzat

módosításáról és kiegészítéséről, amelyet a 2017. július 27-i 231-es helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá, és a 243/2018-as
helyi tanácsi határozattal módosítottak. 

26. Határozattervezet ötletpályázat megszervezésének jóváhagyásáról, amely témája az 1989. decemberi forradalom hősei
emlékművének elkészítése Marosvásárhelyen, a Győzelem téren.

27. Határozattervezet a támogatási kérelem és a vonatkozó költségek jóváhagyásáról a Friedrich Schiller Általános Iskola
felújítására, konszolidációjára és manzárdosítására. 

28. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területi egység költségvetés-végrehajtási egyenle-
gének jóváhagyásáról 2020 II. negyedévére.

29. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag
mennyiségének és értékesítési módjának elfogadásáról.

30. Határozattervezet az árverés kikiáltási árának elfogadásáról annak érdekében, hogy értékesíthető legyen a Marosvásárhely
Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag.

31. Határozattervezet az árverés legfelsőbb kikiáltási árának elfogadásáról annak érdekében, hogy kitermelhető és elszállítható
legyen a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag.

32. Határozattervezet a 2020-ban begyűjtött/értékesített faanyag mennyiségére vonatkozó bevételi és kiadási költségvetés,
valamint a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapban elvégzendő munkálatok jóváhagyásáról.

33. Határozattervezet a fogyatékkal élők, személyi gondozóik, a fogyatékkal élők kísérői, valamint a véradók ingyenes uta-
zására vonatkozó költségek elszámolásának jóváhagyásáról a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság által. 

34. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság szervezési és működési szabályzatának és szervezeti felépí-
tésének módosításáról és kiegészítéséről.

35. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy nyilvános árverésen értékesítsék a Kinizsi Pál utca 10. szám alatti ingatlant
(telek és épület), amely Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi.

36. Határozattervezet a célszerűségi tanulmány, a haszonbérbe adás, a feladatfüzet és a nyilvános árverésen történő értéke-
sítéshez szükséges elbírálási dokumentáció jóváhagyásáról a Hídvég utca 10. szám alatt található 4869 m2-es telekből 700 m2

felületre, amely Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonát képezi, önkiszolgáló autómosó létrehozása érdekében.
37. Határozattervezet a 2019. november 28-i 323-as helyi tanácsi határozat módosításáról, amely a Marosvásárhely Megyei

Jogú Város közigazgatási területi egység tulajdonát képező telkek közvetlen haszonbérbe adására vonatkozik, és a 2020. február
27-i 26-os helyi tanácsi határozat módosításáról, amely a 323/2019.11.28-i helyi tanácsi határozat 4. cikkelyét frissítette, a Ma-
rosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területi egység tulajdonát képező telkek közvetlen haszonbérbe adására vonat-
kozóan. 

38. Határozattervezet arról, hogy ideiglenesen Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonát képezze a DE 571 út 5774
m2 felülete a Segesvári úton.

39. Határozattervezet egy telek- és épületcsere jóváhagyásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a Marosvásárhelyi
Református Kurátori Tanács között.

40. Határozattervezet az 1944. szeptember 9-i mészárlás emlékművének elhelyezéséről.
41. Határozattervezet az összegek jóváhagyásáról, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből nyújt-

sanak vissza nem térítendő támogatást a 2020-ra benyújtott kulturális programokra/projektekre/kezdeményezésekre.
42. Határozattervezet anyagi támogatás jóváhagyásáról bizonyos marosvásárhelyi egyházközségeknek 2020-ra, a 82/2001-

es kormányrendelet és a 1470/2002-es kormányhatározat értelmében, amely meghatározza a 82/2001-es kormányrendelet vég-
rehajtási módszertanát a Romániában elismert egyházak anyagi támogatására vonatkozóan. 

43. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról: „Övezeti városrendezési terv – funkcionális övezet át-
minősítése adminisztratív épület építéséhez, a földszinten kereskedelmi egységgel”, Dózsa György út 167. szám, a vonatkozó
helyi városrendezési szabályozással. Kezdeményező: NTL Property Kft.

44. Határozattervezet a tevékenységi beszámolók online közzétételéről.
45. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről a „Történelmileg szennyezett helyszín rehabilitációja, 30

hektáros ülepítő – Marosvásárhely projekt felosztása szakaszokra” elnevezésű projekt esetében.
Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában a marosvásárhelyi helyi taná-

csosok rendelkezésére bocsátották. 
A napirenden levő határozattervezeteket, a törvény által előírt dokumentáció kíséretében, jóváhagyás végett elküldték a ma-

rosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságaihoz. 
A határozattervezetekkel kapcsolatban módosításokat lehet megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre

vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. bekezdésének 12. cikkelye értelmében.
Dr.DorinFloreapolgármester

Melegre, helyenként kániku-
lára, de záporokra is számí-
tani kell a következő két
hétben, július 27-e és augusz-
tus 9-e között – derül ki az
Országos Meteorológiai Szol-
gálat (ANM) hétfői jelenté-
séből. 

A Bánságban és a Körösök vidé-
kén a következő három nap során
felmelegedés várható, 32-33 fokos
maximumokkal és 16-18 fokos mi-
nimumokkal. Ezt követően néhány
fokot csökken az átlaghőmérséklet,
majd augusztus 2-ától ismét növe-
kedni kezd. Záporra, zivatarokra
főleg július 30-31-én, illetve au-
gusztus 4-e és 8-a között kell szá-
mítani. 

Erdélyben is felmelegedik az
idő, július 29-én és 30-án 31 fok
lesz a nappali maximális hőmér-
séklet. Július 31-én, augusztus 1-
jén kissé lehűl a levegő, majd
augusztus 3–4-én 29 fok körül ala-

kul a nappali maximum. Ezt köve-
tően a következő hét végéig 28 fok
körüli melegre lehet számítani nap-
közben. Az éjszakai értékek 14–16
fok körül alakulnak július 31-éig,
majd kissé csökkennek, augusztus
2-án átlagosan 11 fok lesz hajnal-
ban, majd ismét néhány fokot nö-
vekszik. Záporra, zivatarra július
30-a és augusztus 1-je, illetve au-
gusztus 4-e és 8-a között kell szá-
mítani. 

A hegyvidéken ezen a héten 17-
20 fok körül alakul a nappali hő-
mérséklet, július 29-én és 30-án 22
fok is lehet. Az éjszakai átlagérté-
kek ebben az időszakban 9 és 13
fok között váltakoznak. A második
hét során 19–20 Celsius-fok lesz
nappal, 8–10 fok éjszakánként. A
következő két hétben mindvégig
fennáll a záporok, zivatarok kiala-
kulása hegyvidéken, leginkább jú-
lius 27–28-án, illetve július 30-án
és augusztus 1-én. (Agerpres)

ANM: augusztus 9-éig 
meleg idő várható, helyenként

záporral, zivatarral

Szerbiában rekordszámú 
új fertőzöttet regisztráltak

Rekordszámú, 467 új korona-
vírus-fertőzöttet regisztráltak
hétfő reggelig Szerbiában,
ahol a járvány halálos áldoza-
tainak száma egy nap alatt
nyolccal, 534-re nőtt.

Koszovóban az utóbbi 24 órában
6917-ről 7137-re emelkedett az
azonosított fertőzöttek száma.
Nyolccal 177-re nőtt a halálos áldo-
zatok száma.

Észak-Macedóniában egy nap
alatt 9934-ről 10.086-ra nőtt az iga-
zolt fertőzöttek száma. Vasárnap
nem volt halálos áldozata a Covid–
19 betegségnek, így a halottak
száma 460 maradt. Az utóbbi napok
statisztikái azt mutatják, hogy egyre
több fiatal fertőződik meg, az el-
múlt hét során a legtöbb fertőzött
20 és 40 év közötti volt.

Montenegróban hétfőre 2747-ről
2799-re emelkedett a regisztrált fer-

tőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában
nem volt halálos áldozata a korona-
vírusnak, így a halottak száma 43
maradt. Járványügyi szakértők sze-
rint azért nem csökken jelentősen a
fertőzöttek száma, mert a fiatalok
nem tartják be az elővigyázatossági
előírásokat. A kormány korlátozta a
vendéglátóhelyek működését, ame-
lyek így csak 22 óráig tarthatnak
nyitva, a szórakozni vágyó fiatalok
viszont a zárást követően nem haza-
mennek, hanem vagy parkokban
vagy házibulikban gyülekeznek, és
így megfertőzik egymást – vélik az
epidemiológusok.

Bosznia-Hercegovinában egy
nap alatt 10.071-ről 10.334-re nőtt
a nyilvántartásba vett fertőzöttek
száma, és ketten haltak bele a
Covid–19 betegségbe, a halálos ál-
dozatok száma ezzel 287-re nőtt.
(MTI)

A világon 16,2 millióan lettek
koronavírusosak

A világon 16.201.176 ember
fertőződött már meg a koro-
navírus-járványban, a halálos
áldozatok száma 647.910, a
gyógyultaké pedig 9.360.046
a baltimore-i Johns Hopkins
Egyetem hétfő reggeli adatai
szerint.

Egy nappal korábban még
16.046.986 fertőzöttet tartottak
nyilván, a halálos áldozatok száma
644 528, a gyógyultaké pedig
9.262.520 volt. A fertőzés 188 or-
szágban és régióban van jelen. 

Szakértők szerint a diagnosztizált
esetek száma nem tükrözi pontosan
a valóságot, mert az egyes orszá-
gokban többé-kevésbé korlátozott a
tesztek száma, és a nyilvántartás
kritériumai is különböznek.

A SARS-CoV-2 vírus okozta
Covid–19 betegség az Egyesült Ál-
lamokat sújtja leginkább, ahol
4.233.927 fertőzött volt eddig a
napig, 146.934-en haltak meg, és 1
297.863-an meggyógyultak.

Brazíliában 2.419.091 fertőzött-
ről, 87.004 halálos áldozatról és
1.812.913 gyógyultról tudni.

Indiában 1.385.685 fertőzöttet,
32.063 halálos áldozatot és 885.577
gyógyultat jegyeztek fel.

Oroszországban 811.073-ra nőtt
az igazolt fertőzöttek száma, a halá-
los áldozatoké 13.249-re, a gyógyul-
také pedig 599.172-re emelkedett.

Az Egyesült Királyságban a fer-
tőzöttek száma 301.020, és 45.837-
en haltak meg a betegségben.

Iránban 291.172 fertőzöttet,
15.700 halálesetet és 253.213 gyó-
gyultat tartanak számon.

Spanyolországban 272.421 fertő-
zöttet, 28.432 halálos áldozatot és
150.376 gyógyultat regisztráltak.

Olaszországban a fertőzöttek
száma 246.118, a halálos áldoza-
toké 35.107, és 198.446-an gyó-
gyultak fel a Covid–19-ből.

Törökországban 226.100 fertő-
zöttet regisztráltak eddig, a halále-
setek száma 5613, a gyógyultaké
209.487.

Franciaországban 217.801 fertő-
zöttről, 30.195 halálos áldozatról és
80.945 gyógyultról tudni.

Németországban 206.667 a fer-
tőzöttek száma, 9124 a halottaké,
190.055-en meggyógyultak.

Kanadában 115.787 fertőzöttet,
8934 halálos áldozatot és 100.969
gyógyultat tartottak számon.

Kínában (Hongkong és Makaó
nélkül) 86.570 fertőzéses esetet tar-
tottak nyilván hétfő reggel, vala-
mint 4652 halálos áldozatot és
80.459 felépültet.

Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) március 11-én nyilvánította
világjárványnak a koronavírust,
amely a közép-kínai Vuhanból ter-
jedt el. (MTI)



ADÁSVÉTEL

ELADÓ terület Jedden (Livezeni).
Tel. 0741-576-235. (8057-I)

MINDENFÉLE

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

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
lemezzel és cseréppel, csatorna- és
akármilyen javítást, szigetelést, ács-
munkát, cserépforgatást. Tel. 0740-
635-030. (8105-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, cserépforgatást,
külső és belső munkálatokat, javítást,
kerítés- és kapukészítést, bontást is.
Tel. 0747-634-747. (8027-I)

HÁZTETŐT készítünk cserépből
vagy lemezből, teraszt fából, válla-
lunk kisebb javítást stb. Nyugdíjasok-
nak 15% kedvezmény. Tel.
0770-580-742, 0759-163-860. 
(8188-I)

TERMOPÁN ABLAKOK és ajtók ja-
vítása, szúnyogháló készítése. Tel.
0771-383-725. (8080-I)

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen
cseréppel, cserépforgatást, kültéri és
beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-
737-660. (7953)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0741-699-761. (8234)

FUVART, bútorhordást, törmelék-
szállítást vállalunk személyzettel, kül-
földre is. Tel. 0749-543-104. (-I)

KÉSZÍTÜNK új tetőket Lindab lemezzel
és kerítést; vállalunk cserépforgatást,
szigetelést kátránnyal, festést,
meszelést és hegesztést. Tel. 0740-651-
354. (8243)

VÁLLALUNK tetőkészítést új anyag-
gal, kis javításokat, bádogosmunkát,
készre dolgozást, glettolást, festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0727-548-721. (8248)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk július
28-ára, amikor a kegyetlen halál
elszakította tőlünk a szerető
édesanyát, RÁKOSI IRÉNKÉT. Ti-
zenkét éve itthagytál minket, hiá-
nyod pótolhatatlan. Nyugodj
békében! Emléked őrzi fiad,
Mezei Albert (Berci), menyed,
Anci, unokáid: Bercike, Lehel,
unokamenyeid: Zsuzsa, Krisz-
tina, dédunokáid: Tamás, Előd,
Boti és Bence. (8238)

Szomorú szívvel emlékezünk
hőn szeretett édesapánkra, 
BODONI GYULA ny. közgaz-
dászra halálának 10. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Lánya, fia és
családjuk. (8245)

ELHALÁLOZÁS

Kedves barátomtól és 
kollégámtól, 

MÁTYÁS JÁNOSTÓL 
búcsúzom mély fájdalommal. 
Kovács Péter. (8246-I)

Angyalaid vezessenek tovább az
utadon, legyen lelkednek örök
béke és nyugalom. Drága Édes-
anyánk, 

SZÁSZ IRMA 
tragikus hirtelenséggel itthagyott
minket. Temetésére a marosvá-
sárhelyi római katolikus sírkert-
ben kerül sor július 29-én,
szerdán délután 2 órakor. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Szerető családja. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
ÖLVEDI DOMOKOS  temetésén
részt vettek és gyászunkban
osztoztak. 
A gyászoló család. (8237) 

„Ha már nem vagyok,
válassz egy csillagot, 
mely átölel, 
ha kell, enyhíti bánatod.
Ha fénye rád ragyog,
érezd, hogy én vagyok.”

BÁLINTH NÓRA 
halálának első évfordulójára.

Szerettei. (8239-I)

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

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

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

HENIMEDCENTER– INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (ge-
rincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neu-
rológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64879-I)

ÖNKISZOLGÁLÓÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk.
Tel. 0722-404-679. (22142-I)

ÉPÍTKEZÉSIMUNKÁT VÁLLALUNK. Tel. 0770-621-920. (8027-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Akoronavírus-fertőzésveszélymiatt
kialakultrendkívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjuk

hirdetőinkfigyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnak
aszerkesztőségben

ésanepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen

areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es

vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 

Hirdetőink figyelmébe!

Újidők,újprogramok!
Az OutwardBoundRomania nappali tábort hirdet idén nyárára.
A természetben eltöltött idő nagymértékű igényét a koronavírus-

megelőzési szabványok alapján tervezett programok által biztosítják. 
Helyszín: Május 1. utca, Szováta.
Periódus: 2020. augusztus 3-7. 
Célcsoportok:
Első lépések a természetben: 7-10 év közöttieknek.
Természetre hangolva: 11-13 év közöttieknek és 14-16 év közötti-

eknek.
Hozzájárulás: 500 lej/fő – utaztatás nélkül.
550 lej/fő – utaztatással (Marosvásárhelyről).
* Nappali tábor (ötnapos program hétfőtől péntekig, mindennap

9:00 és 17:00 óra között).
Programkoordinátor:
BARABÁSTÜNDE.
Tel:0365-407-673,
mobil:0769-224-290,

e-mail:info@outwardbound.ro

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

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

megmentheti
azéleted!

Vigyázzarra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd a füledre.

• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.

• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füled-
ről.

• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületek-
től.

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázzarra,
hogyNE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

• csupán a szájadat vagy az or-
rodat takard el.

• maradjon rés a maszk és az
arcod között.

• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.

• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.

• érintsd meg a maszk belső
felét.

• távolítsd el a maszkot, ami-
kor beszélsz valakivel.

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viseljmaszkot,
mutasdmeg,
hogyfelelősség-
teljesember
vagy!


