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Polgármesteri küldetés

Négy év beruházásai Ádámos községben

Péntekig lehet
pályázni
iskolavezetői
tisztségekre

Megyénkben 73 igazgatói és aligazgatói tisztség vár betöltésre az általános
és középiskolák élén, ahol már lejárt a
versenyvizsga vagy az ideiglenes kinevezés érvényessége.

____________2.
Gy. Szabó Bélaemléktárlat
Marosvásárhelyen

A fametszetekből, grafikákból, szénrajzokból és kevésbé ismert – első alkalommal kiállított – pasztellképekből
álló tárlat anyagát Ferenczy Miklós
nyugalmazott kolozsvári református
lelkipásztor, a művészi örökség őrzője, gondozója hozta Marosvásárhelyre.

Talajvíz-elvezetés Sövényfalván, a Maros Megyei Tanács beruházása

Polgármesteri mandátuma legnagyobb sikerélményének
Ádámos község polgármestere, Miklós Tibor László az egyéni
segítségnyújtást, a lakosok olyan kisebb-nagyobb gondjainak az orvoslását tartja, amelyeket évtizedek óta nem tudtak
megoldani. Azonban a négy év alatt elért megvalósítások,
nagy beruházások, akárcsak a jövőbeli tervek is, kétségkívül
a települések lakosainak komfortérzetét hivatottak növelni.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

A Dicsőszentmárton szomszédságában, a Kis-Küküllő alsó folyása
mentén elterülő község utcáinak aszfaltozása, a csatornahálózat kiépítése,
hidak, járdák cseréje, árvízvédelmi munkálatok, új napközi és óvoda,
szelektív hulladékgyűjtés, térfigyelő kamerák mellett a közösségek biztonságát szolgáló helyi rendőrség megszervezését és működtetését
jegyezheti többek között az, aki számvetésre kéri a polgármestert. A megválasztását követő első években önkritikaként fogalmazta meg: sajnálja,
hogy nem tud annyi időt szentelni a személyes kapcsolattartásra,
(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

____________5.
Hittel, kitartással
építkeznek
Szentgericén

A napokban elkezdődik a templom
szentély- és hajófalainak külső javítása, amihez a magyar kormány mintegy tízmillió forint támogatást nyújtott
a Rómer Flóris Terv révén. Egy
munkacsoport megvizsgálta a vakolat
állapotát, ettől függ, hogy mekkora felületet tudnak felújítani az összegből,
de mindenképp előrelépést jelent
majd a több éve elkezdett templomfelújításban.

____________7.

UNDOR

Még mielőtt bármi rosszra gondolnának az olvasók, tisztázzuk: ez
egy párt nevének a román nyelvű rövidítése. A Nemzeti Egység a Demokráciáért, Emberségért, Tiszteletért (Uniunea Naţională pentru
Democraţie, Omenie, Respect – UNDOR) elnevezésű politikai alakulatot az USR (Mentsük Meg Romániát Párt) egy csoportja hozta
létre, olyanok, akik úgymond kiábrándultak Dan Barna pártelnökből.
A román nyelvű rövidítés, az UNDOR állítólag azt jelenti, hogy a
kiábrándultaknak is – mint mindenkinek – van egy álma, azaz „un
dor”, vagyis az, hogy megszabaduljanak a szervezet jelenlegi elnökétől, és egy olyan formációt hozzanak létre, amely az igazságosságra és az emberségességre épül. A minap alakult párt elnöke
Cătălin Badiu, aki kijelentette, politikai programjukat a közeljövőben ismertetik.
Az első közleményükben azt állítják, hogy az elmúlt 30 évben a
romániai politikusok és politikai pártok „mindent elrontottak, amit
csak el lehetett rontani, és eljött az ideje a változásnak”.
Fő célkitűzéseik között szerepel a korrupció elleni harc, a „büntetőügyesek” nélküli közélet megteremtése, az igazságügy, az oktatás, a környezetvédelem, az egészségügy, a kultúra és az
infrastruktúra fejlesztése.
De térjünk vissza a címhez. Egy nemrégi tanulmány szerint az
undor a túlélésünket segíti: „a gusztustalan kukacoktól,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 16 perckor,
lenyugszik
20 óra 38 perckor.
Az év 224. napja,
hátravan 142 nap.

Ma ZSUZSANNA és TIBORC,
holnap KLÁRA napja.
KLÁRA: a latin clarus melléknév
nőnemű alakjából származik, jelentése: világos, fényes, ragyogó,
híres.

IDŐJÁRÁS

Péntekig lehet pályázni

Iskolavezetői tisztségekre

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. augusztus 10.

Napos idő
Hőmérséklet:
max.290C
min.150C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8359

4,1129
1,4001
268,7021

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Szünetel a gázszolgáltatás Kibéden

A Transgaz vállalat által a hálózaton elvégzendő munkálatok miatt augusztus 11-én, kedden (ma) a Delgaz Grid délelőtt 10 órától szünetelteti a gázszolgáltatást Kibéden. A
szolgáltatást 15 órától, a munkálatok befejezése után fokozatosan indítják újra.

Szovátán is kötelező
a maszkviselés

A megyei, illetve a helyi katasztrófavédelmi bizottság szombati ülését követően Szováta város vezetősége kötelezővé
tette a védőmaszk viselését a fürdőtelep központi utcáin és
parkjaiban. 18-22 óra között csak maszkban lehet sétálni a
Rózsák útján, a rendőrségi útkereszteződéstől a Medvetóig, a két központi parkban (Petőfi – és Bălcescu park), valamint a Fenyő útján, a Medve-tótól az autóbusz-állomásig.
A fürdőtelepen közlekedő kicsi vonaton, illetve a Szováta–
Vármező útvonalon közlekedő gőzösön (mocăniţán) is
egész nap kötelező a maszkviselés. A fennálló helyzetre
való tekintettel a város vezetősége úgy döntött, hogy az augusztusra meghirdetett nyári rendezvények elmaradnak.

Két hét múlva pótérettségi

Két hét múlva, augusztus 24-én, hétfőn a románvizsgával
kezdődik az őszi pótérettségi. 25-én, kedden a szaknak
megfelelő kötelező tantárgyból, szerdán a választott tantárgyból, csütörtökön anyanyelvből vizsgáznak a pótérettségizők. A nyelvi és digitális kompetenciák elismertetésére
augusztus 28-án, 31-én és szeptember 1-jén lesz lehetőség. Az óvások előtti, ideiglenes eredményeket szeptember
2-án, a végső eredményeket 5-én hozzák nyilvánosságra,
az első szesszióhoz hasonlóan névtelenül, a vizsgázók
kódszámának feltüntetésével.

Fotópályázat

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

Új rövid terápiás program
a Bonus Pastornál

A Bonus Pastor Alapítvány a júliusi programjára való túljelentkezés miatt az augusztus 31. – szeptember 11. közötti
időszakra újabb rövid terápiás programot hirdet szabadulni
vágyó szenvedélybetegek és hozzátartozók számára. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Az
alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni és a kapcsolati gyógyulásra. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni marosvásárhelyiek és környékbeliek számára Adorján Évánál
lehet a 0743-039-255-ös telefonszámon.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Megyénkben 73 igazgatói és aligazgatói tisztség
vár betöltésre az általános és középiskolák élén,
ahol már lejárt a versenyvizsga vagy az ideiglenes kinevezés érvényessége. Mivel négy évvel
ezelőtt volt az utolsó, és az idei tanévben nem
szerveznek újabb versenyvizsgát, a benyújtott
iratcsomók alapján dől el, hogy ki maradhat a
megpályázott tanintézmény élén, vagy hova neveznek ki egy évre új vezetőket.

Az igazgatói tisztségre lehet pályázni a marosvásárhelyi
Művészeti Líceum, a marosludasi 1-es Számú Technológiai Líceum, a Radnóti Technológiai Líceum, a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu általános iskola, a mezőpaniti
Kádár Márton, a jobbágytelki Petres Kálmán, a koronkai
Tholdalagi Mihály, a sámsondi, kutyfalvi, véckei, mezőméhesi és más általános iskolák élére. Több olyan iskola
van megyénkben, ahol az igazgatói és egy vagy két aligazgatói állást is meg lehet pályázni, így például a szászrégeni
Petru Maior szakközépiskola és az Augustin Maior általá-

RENDEZVÉNYEK

Folkest a Teleki Téka udvarán

Augusztus 12-én, szerdán 20 órától újabb folkestre
várja közönségét a Maros Művészegyüttes a marosvásárhelyi Teleki Téka udvarára. Műsorukkal nagy táncos
elődeik és népünk virtuóz férfitáncai előtt hódolnak. Az
előadást indító bihari muzsika Bartók Béla gyűjtése
nyomán maradt fenn. Emellett a nagyérdemű eleki táncokat, mezőségi férfitáncokat, széki és cigánytáncokat
láthat, válaszúti, vízmelléki, széki népdalokat és cigány
keservest hallgathat. Énekel Kásler Magda, kíséri a
Maros Művészegyüttes zenekara. A rendezvényen a
járványügyi protokoll betartásával lehet részt venni,
helyfoglalás az érkezés sorrendjében. A kötelező távolságtartás miatt a helyek száma korlátozott. Jegyek a
helyszínen kaphatók, előzetes helyfoglalás szükséges
a 0757-059-594-es telefonszámon.

Zsebre szabott könyvvásár

Augusztus 13-án, csütörtökön a Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány és a Mentor Könyvek Kiadó
egynapos vásárt szervez a marosvásárhelyi Bernády

Fotó: Nagy Tibor (archív)

nos iskola, a nagysármási Samuil Micu Elméleti Líceum,
a segesvári Micea Eliade Nemzeti Kollégium, a nagyernyei Apafi Mihály, a héjjasfalvi Petre N. Popescu általános
iskolák. Az aligazgatói tisztségre várták a pályázatokat a
Papiu Ilarian és az Unirea Főgimnázium, a szovátai Domokos Kázmér szakközépiskola, a gernyeszegi Teleki Domokos, a sárpataki Adorjáni Károly, a nyárádszeredai
Deák Farkas, a Dózsa György községi Rákossi Lajos, a
balavásári Török János általános iskolák élére és folytathatnánk a sort a 73-ig.
Az egy évre szóló kinevezést a szóban forgó iskolák
legalább II-es tanügyi fokozattal rendelkező, az utolsó
négy évben nagyon jó minősítést szerzett, az utolsó tanévben büntetlen előéletű pedagógusai pályázhatták meg,
akik írott nyilatkozatban vállalták a tisztség betöltését. A
kinevezésekről a tanfelügyelőség vezetősége által kijelölt
bizottság dönt. Előnyben van, aki eddig is betöltötte a tisztséget. A pályázatok benyújtása hétfőn kezdődött, és augusztus 14-ig, péntekig tart. (bodolai)
Ház udvarán (Horea utca 6. szám). 11 és 20 óra között
várják az érdeklődőket, könyvbarátokat és olvasni vágyókat, akik 20–70%-os kedvezménnyel vásárolhatják
meg a Líra Könyv-, a Libri csoport és erdélyi kiadók
könyveit (szépirodalom, ismeretterjesztés, gyermek- és
ifjúsági irodalom).

Mezőségi és bonchidai
online táncoktatás

A vírusjárvány miatt a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány a hagyományos néptánctáborát online kénytelen megtartani. A virtuális mezőségi tánctábor
augusztus 10-én, hétfőn kezdődött, és 14-éig, péntekig tart. A tevékenységekbe minden nap 9 és 19
óra között lehet bekapcsolódni az alapítvány honlapján vagy Facebook-oldalán. Az érdeklődők mezőségi
és bonchidai táncokat tanulhatnak élőzene-kísérettel.

Egylejes könyvek vására

Augusztus 15-én, szombaton 10-től 13 óráig újra megtartják az egylejes könyvek vásárát a marosvásárhelyi,
Arató utca 6. szám alatti Góbé Antikváriumban.
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Tăriceanu: Az Orban-kormánynak mennie kell

Hozzáteszi, ha a nyugdíjemelés mértéke csak az áremelkeAz Orban-kormánynak mennie kell – véli a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) elnöke. dést fedezi, a kormány „nemcsak 5 millió nyugdíjast áldoz
Călin Popescu-Tăriceanu szerint az új kabinetnek gaz- fel”, hanem néhány száz munkahelyet is.
daságfenntartó intézkedésként növelnie kell a la„Végül is ugyanannyi pénzt lesznek kénytelenek elkölteni,
kosság jövedelmét.
csakhogy nem nyugdíjemelésre, hanem munkanélküli-se-

Egy Facebook-bejegyzésben az ALDE elnöke azt írja, a
„Iohannis–Orban-kormány teszteli”, hogy milyen reakciót vált
ki a lakosságból, ha nem a törvény által előírt 40 százalékkal,
hanem csak 14 százalékkal növeli a nyugdíjakat.
„Amit azonban ők nem tudnak, vagy nem akarják mondani,
az az, hogy éppen a nyugdíjak és a gyermeknevelési pótlék
emelésének elmaradása miatt lesz rosszabb a gazdasági helyzet. Naponta munkahelyek százai szűnnek meg. Tudják,
miért? Mert nem kelnek el a termékek, és senki nem bolond
csak azért termelni, hogy nőjön az árukészlete, hiába akar
pénzt fektetni a kormány a vállalkozások támogatásába” – fogalmaz.

gélyre kell majd fordítaniuk. Igen, paradox helyzet állt elő,
amelyet Iohannis és Orban nem akarnak megérteni: ahhoz,
hogy megmentsük a munkahelyeket, növelnünk kell a jövedelmeket” – nyomatékosította.
Tăriceanu szerint az Orban-kormánynak mennie kell, és a
helyébe lépő kabinetnek gazdaságfenntartó intézkedésként növelnie kell a lakosság jövedelmét.
„Lehet, hogy a félelem és a házban ülés késlelteti a vírussal
való megfertőződést, de amikor majd ismét kimegyünk, a
sárga pestis által letarolt országot találunk majd” – tette hozzá.
(Agerpres)

Több mint 7 százalékkal csökkent a romániai sörpiac a március és június közötti időszakban 2019
ugyanezen periódusához mérten, és a fogyasztás jelentősen elmarad az elmúlt években jegyzettől –
nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek a Romániai Sörgyártói Egyesület vezérigazgatója.

százalékkal nőtt az év első hat hónapjában, utóbbi 34 százalékkal csökkent.
A különféle sörspecialitások – barna sör, szűretlen sör stb.
– piaca 28 százalékkal, az ízesített söröké 6 százalékkal, az alkoholmentes söröké 19 százalékkal esett vissza az első fél
évben 2019-hez mérten.
Tavaly egyébként 0,4 százalékkal nőtt a romániai sörpiac,
elérve a 16,8 millió hektolitert, az egy főre eső sörfogyasztás
pedig 86 literre volt tehető. 2019-ben ugyanakkor a 2018-ban
jegyzett 56-ról 68-ra nőtt a sörgyártók száma.
Európai uniós viszonylatban a nyolcadik helyet foglalta el
tavaly Románia sörgyártás tekintetében – közölte múlt héten
az unió statisztikai hivatala.
Az Eurostat szerint 2019-ben összesen 34 milliárd liter sört
állítottak elő az Európai Unió (EU) országaiban, azaz leosztva
mintegy 77 liter jutott minden uniós állampolgárra. Emellett
1,4 milliárd liter alkoholmentes, illetve nagyon kevés (0,5 százaléknál kevesebb) alkoholt tartalmazó sört is termeltek az
EU-ban.
Az elmúlt esztendőben is Németországban készült a legnagyobb mennyiségű sör (az EU össztermelésének 23 százalékát
kitevő 8 milliárd liter), aztán Lengyelország és Spanyolország
(mindkettő 3,9 milliárd liter sört termelt), Hollandia (2,5 milliárd liter), Belgium (2,4 milliárd liter), Franciaország (2 milliárd liter), Csehország (1,9 milliárd liter) és Románia (1,73
milliárd liter) következik a sorban. (Agerpres)

Több mint 7 százalékkal csökkent
a hazai sörpiac március és június között

Julia Leferman szerint a világjárvány hatása a harmadik negyedévi számokon lesz a leginkább érzékelhető, sörfogyasztás
tekintetében ugyanis ez az időszak számít csúcsszezonnak. A
szakember rámutatott, a HoReCa-szektor (szállodák, éttermek,
kávéházak) várja a hatóságok által bejelentett beruházási programokat és az összehangolt támogatási stratégiákat, beleértve
a közterületen működő teraszok kiterjesztésének, valamint a
mozgó ételárusok (food truck) és mobil bárpultok elhelyezésének jóváhagyását.
Mivel a vendéglők és kocsmák két és fél hónapon át egyáltalán nem működtek, a csapolt sör előállítása teljesen leállt –
mondta a szakember. Bár június 1-jétől újranyitottak a teraszok, az első fél évben jegyzett 43 százalékos visszaesést nem
lehet pótolni a következő hat hónapban, így ez a szegmens
minden bizonnyal csökkenéssel zárja az évet 2019-hez viszonyítva.
Ugyanakkor megfigyelhető, hogy márciustól, azaz a járvány kirobbanásától kezdődően 39 százalékkal nőtt az egyszer
használható üvegekben árult sör piaca a visszaváltható üveges
rovására. Így az előbbi kiszerelésben eladott sörmennyiség 44

Fehérorosz elnökválasztás

Háromezer embert őrizetbe vettek

Mintegy százan sérültek meg a fehérorosz elnökválasztást követő éjszakán az összecsapásokban, az országban mintegy háromezer embert
vettek őrizetbe – közölte a BelTa fehérorosz hírügynökség belügyminisztériumi adatokra hivatkozva.

A belügyi tárca sajtószolgálata szerint az összecsapásokban
a rendvédelmi szervek 39 munkatársa és több mint 50 civil sérült meg. A minisztérium arról tájékoztatott, hogy a konfrontációnak nem volt halálos áldozata, és valótlannak nevezte az
ezzel ellentétes tartalmú, az internetes híroldalakon megjelent
állításokat.
Az összecsapásoknak a fehérorosz egészségügyi minisztérium szerint sem volt halottja. Korábbi híradások szerint legalább egy ember életét vesztette, amikor egy rabszállító
teherautó Minszkben vasárnap késő este belehajtott a tömegbe.
A Veszna jogvédő központ hétfőn arról számolt be, hogy
Minszk kórházaiban többtucatnyi sérültet ápoltak.
A háromezer őrizetbe vétel egyharmada a belügyminisztérium szerint a fővárosban, a többi Fehéroroszország több mint
30 településén történt.
A szólásszabadságot, a gyülekezés szabadságát, valamint
az alapvető emberi jogokat tiszteletben kell tartani – jelentette
ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a fehéroroszországi elnökválasztást követően tartott megmozdulás résztvevői
ellen alkalmazott erőszakra reagálva hétfőn.
Michel rövid Twitter-üzenetében kiemelte: a tüntetőkkel
szembeni erőszak nem jó válasz.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üzenetében arra szólította fel az illetékes hatóságokat, hogy a szavazatokat pontosan számolják és tegyék közzé. Elítélte a

tüntetők ellen alkalmazott erőszakot és kijelentette: az alapvető emberi jogokat tiszteletben kell tartani.
„A békés tüntetők elleni erőszakos fellépésnek nincs helye
Európában” – tette hozzá von der Leyen.
Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai
főképviselője, valamint Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai
és bővítési biztos közös közleményükben aránytalannak és elfogadhatatlannak nevezték a „békés tüntetők ellen alkalmazott
állami erőszakot”.
„Elítéljük az erőszakot, és minden fogvatartott azonnali szabadon bocsátására szólítunk fel. A fehérorosz hatóságoknak
gondoskodniuk kell a békés gyülekezés alapvető jogának tiszteletben tartásáról” – fogalmaztak.
Aláhúzták: alapvető fontosságú a szavazatok pontos számlálása, valamint az, hogy a választási bizottság közzétegye az
eredményeket. Csak az emberi jogok, a demokrácia és a szabad választások tisztasága biztosíthatja Fehéroroszország stabilitását és önállóságát. Az Európai Unió figyelemmel kíséri
a fejleményeket, és azok értékelése alapján ad választ, illetve
a kialakult helyzetre tekintettel alakítja Fehéroroszországgal
fenntartott kapcsolatait – tették hozzá.
A minszki választási bizottság hétfőn ismertetett előzetes
adatai szerint a vasárnapi elnökválasztáson a hivatalban lévő
Aljakszandr Lukasenka győzött a szavazatok 80,23 százalékával. A fő ellenzéki jelölt, Szvjatlana Cihanouszkaja pedig
9,9 százalékot szerzett.
Az ellenzék kétségbe vonja a választás tisztaságát. Az állami exit poll eredmények közzététele után az országban több
helyen is összecsapások törtek ki a rendőrség és az ellenzék
hívei között, ezekben a Vjaszna-96 (Tavasz-96) jogvédő szervezet szerint egy tüntető meghalt, több pedig megsérült, sok
embert őrizetbe vettek.

Ország – világ
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Meghosszabbíthatják
a veszélyhelyzetet

Valószínűleg meghosszabbítja a kormány a veszélyhelyzetet – jelentette be hétfőn Ludovic Orban miniszterelnök. „Minden döntés a járványhelyzet
függvénye. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján, ha nem csökken jelentősen az új megbetegedések száma, valószínűleg meghosszabbítjuk a
veszélyhelyzetet” – fogalmazott.
A kormányfő hozzátette, újabb korlátozó intézkedések bevezetését nem tervezik, a bizonyos tevékenységek újraindításával kapcsolatos döntéseket pedig
a szakemberek véleményének figyelembevételével
hozzák majd meg. (Agerpres)

Újabb 29 áldozata van
a koronavírusnak

Az elmúlt 24 órában 29, koronavírussal diagnosztizált
személy haláláról érkezett jelentés – közölte hétfőn
a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Ezzel
2729-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe
hozható halálesetek száma. A GCS adatai szerint a
jelzett időszakban 18 férfi és 11 nő elhalálozását jelentették. Őket Fehér, Arad, Argeş, Bákó, Brăila,
Buzău, Dâmboviţa, Galac, Gorj, Hunyad, Prahova,
Szeben, Suceava, Temes, Vâlcea és Vaslui megyei,
valamint bukaresti kórházakban kezelték. A halálos
áldozatok közül egy személy 20 és 29 év közötti, egy
pedig 30 és 39 év közötti volt, egy személy a 40 és
49 év közötti korosztályhoz tartozott, ketten az 50 és
59 év közötti korosztályhoz, kilencen 60 és 69 év közöttiek, kilencen 70 és 79 év közöttiek, hatan pedig
80 éven felüliek voltak. Az elhunytak közül 28-an más
betegségekben is szenvedtek, egyikük esetében ez
idáig nem jelentettek társbetegségeket. (Agerpres)

Frissítette az INSP a magas
járványügyi kockázatot jelentő
országok jegyzékét

Frissítette hétfőn az országos közegészségügyi intézet (INSP) a magas járványügyi kockázatot jelentő
országok jegyzékét. Úgynevezett sárga zónás ország
lett Spanyolország is, az onnan Romániába érkezőknek 14 napra karanténba kell vonulniuk. Az új lista
augusztus 11-étől, keddtől érvényes. A következő országok tartoznak a sárga zónába: Dél-Afrika, Argentína, Örményország, Aruba, Bahama-szigetek,
Bahrein, Bolívia, Bosznia és Hercegovina, Brazília,
Zöld-foki-szigetek, Chile, Kolumbia, Costa Rica, El
Salvador, Egyenlítői-Guinea, Honduras, Feröer szigetek, Turks- és Caicos-szigetek, Virgin-szigetek,
Irak, Izrael, Kazahsztán, Kirgizisztán, Koszovó, Kuvait, Luxemburg, Észak-Macedónia, Maldív-szigetek,
Moldovai Köztársaság, Montenegró, Omán, Palesztina, Panama, Peru, Puerto Rico, Katar, Dominikai
Köztársaság, Sint Maarten, Spanyolország, Egyesült
Államok és Suriname. A fenti országokból érkezők
otthonukban, egy általuk bejelentett helyen vagy a
hatóságok által kijelölt helyiségben tölthetik le a 14
napos karantént. A listát minden hétfőn frissítik.
(Agerpres)

UNDOR

(Folytatás az 1. oldalról)
romlott hústól, szivárgó gyennyes sebek látványától keletkező kellemetlen érzés megvéd minket az élősködőktől. Távol tart attól, hogy romlott ételt fogyasszunk vagy
hogy higiénia nélkül éljünk”.
Az undor a túlélésünk egyik alapja, írja Valerie Curtis londoni kutató a Philosophical Transactions a Royal
Society című szaklapban. Szerinte már a fonalférgek is
képesek „undorodni”. Ők a Petri-csészébe helyezett parazita baktériumokat tartják undorítónak. Ezeknek az
apró szervezeteknek mindössze 302 neuron elég az
undor érzetéhez. Az undor ezek szerint ősi és egyetemes,
tehát nem tanult. Curtis szerint nálunk, embereknél az
undorról való gondolkodás lehet az erkölcs alapja.
Nos, azt tudjuk, hogy az új párt kitalálói saját vágyukat próbálták megjeleníteni a névadásban, ám ki nem
mondottan is ott van benne saját pártelnökük iránt érzett undoruk.
A párt nevét jelző betűszó magyarul még inkább sokatmondó. Igazi röntgenképe a társadalom viszonyulásának a politikumhoz, kormányhoz és mindahhoz, ami
jelenleg ebben az országban történik. Az egyszerű emberek megundorodtak attól, hogy manipulálják őket,
hogy csupán négyévente fontosak a politikusok számára.
Undorodnak attól, ami az egészségügyben vagy az oktatásban történik és hogy nincs gazdasági jövőkép.
Akik kitalálták az új párt nevét, igencsak ráhibáztak
a lényegre.
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Jó tanuló, jó sportoló

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága
Jó tanuló, jó sportoló címmel felhívást hirdet a külhoni magyar régiókban – Erdélyben,
Felvidéken,
Vajdaságban,
Kárpátalján, Muravidéken és
Horvátországban – tanuló diákok számára.

„A felhívás a 2020 az erős magyar közösségek éve tematikus év
részét képezi. Célja, hogy megtaláljuk azokat a külhoni diákokat, akik
a tanulás mellett valamely sportág
területén is kiemelkedő teljesítményt értek el, ezáltal a magyar
közösségünk érdemeit gyarapítják
és értékeinket képviselik. A felhívásra kiváló tanulmányi átlaggal
rendelkező, a szomszédos országokban magyar közoktatásban tanuló, illetve nappali tagozatos
felsőoktatásban – alap- vagy/és
mesterképzésben – részt vevő
hallgatók jelentkezhetnek, akik ré-

giós vagy megyei szinten a sportban is kiemelkedő teljesítményt
nyújtanak. A legjobban szereplő
jelentkezők – külhoni régiónként
egy fő – „Az év jó tanulója, jó
sportolója” címben és fejenként
300 ezer forint összegű pénzjutalomban részesülnek. Célunk, hogy
– összhangban a 2020 az erős magyar közösségek éve tematikus év
célkitűzéseivel – az idei esztendőben, Trianon 100. évfordulóján
olyan külhoni közösségeket, köztük fiatalokat mutassunk be, akik
elhivatottságukkal és eredményeikkel példaként szolgálhatnak az
összmagyarság számára.”
Pályázatot benyújtani a nemzetpolitika@me.gov.hu címen lehet
augusztus 31-ig.
A jelentkezéshez szükséges csatolni a tanulmányi átlagot tartalmazó
bizonyítványt
és
a
sportteljesítményt igazoló dokumentumokat. (közlemény)

Több mint 900 jelölttel készül
a MIÉRT az önkormányzati
választásokra

A Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT) 906 fiatal jelölttel
vág neki az önkormányzati
választásoknak az RMDSZ listáin.

A jelöltállításnál 15%-ban vannak reprezentálva a fiatalok a bejutó jelöltek között, ebből 20
polgármesterjelölt, további 20-an
pedig megyei tanácsosi pozícióra
jelentkeznek.
Összesen
342
MIÉRT-képviselő szerepel bejutó
helyen.
A polgármesterjelölteket illetően: Bihar megyében öt fiatal polgármesterjelölt
indul
a
választásokon, de sikerként tekintünk arra is, hogy a szórványban
vannak esélyes jelöltjeink. A Fehér
megyei Magyarpaládon például
Hari István Attila méreti meg
magát a polgármesteri székért,
Beszterce-Naszód megyében Cadar
Simion Tiberiu (26 éves) száll versenybe Szentmáté község polgármesteri tisztségéért.
Szilágy és Szatmár megyében
négy évvel ezelőtt egyetlen befutó
jelöltünk sem szerepelt a megyei
tanácsosi listákon, ezzel szemben
az előbbinél idén három első mandátumos fiatal áll a startvonalhoz:
Bogya Anna, Moni Sándor és Dobrai Krisztián. Szatmár megyében
két első mandátumos, bejutó helyre
rangsorolt fiatal vesz részt a választásokon: Muresán István és Fanea
Imola.
Székelyföldön is aktívak a fiatalok. Hargita megyében mindhárom
térségben 20% felett van a bejutó
ifjúság aránya, Maros megyében
pedig két első mandátumos fiatal
polgármesterjelölttel büszkélkedhetünk: Balavásár községben Varga
Adorján, Makfalva községben
pedig Dósa Medárd személyében,
de a marosvásárhelyi és a Maros
megyei listákon is vannak fiatal jelöltek. Kovászna megyében négy
olyan ifjúsági képviselő szerepel az
RMDSZ listáin bejutó helyen, akik
nagy valószínűséggel megyei tanácsosi mandátumot fognak szerezni.
A városok szintjén is jelen vannak az ifjúsági szervezetek tagjai:

Sepsiszentgyörgyön 7-en, Udvarhelyen pedig 4-en vannak a lista
élén, bejutó helyeken. Medgyesen
a lehetséges két bejutó hely közül
az egyiket Fazekas Attila szerezte
meg. Csíkszeredában pedig külön
állóurnás előválasztáson szerzett
bejutó helyet fiatal jelöltünk, Orbán
Tímea.
Az ifjúság képviselői számára
nagyon fontos, hogy az önkormányzatok szintjén a rugalmasságot, az előrehaladást támogassák.
Olyan kezdeményezések támogatói
lehetnek, amelyekkel a saját generációjuk felé tudnak nyitni, amelyekkel hazahívhatják a külföldön
élőket, amelyekkel a fiatalság számára kedvező környezetet és közösséget lehet építeni.
„Felkészült és tenni akaró jelöltekkel vágunk neki az idei önkormányzati választásoknak. Annak
ellenére, hogy a járványügyi helyzet rendhagyó körülményeket teremtett, mindent meg fogunk
tenni, hogy hitelesen és érthetően
elmondhassuk az üzenetünket, terveinket. Ezek mellett egy online
kampányt is fogunk indítani
MIÉRTszóljbele címen, amelynek segítségével érthetően elmagyarázzuk az első szavazóknak,
hogy miért fontos részt venni a választásokon, illetve hogy egyáltalán hogyan működnek a helyi és
megyei önkormányzatok – emelte
ki Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke.
A MIÉRT szintjén a nők támogatása is kiemelt helyen szerepel.
Bogya Anna, a MIÉRT önkormányzati alelnöke elmondta: „A fentiek
mellett sikerült javítani a fiatal nők
képviseletét is a jelöltek soraiban,
ami mára növekvő tendenciát
mutat, hiszen a MIÉRT területi
szervezetei közül is már ötöt vezet
nő, ahhoz képest, hogy három
évvel ezelőtt még csak kettő esetében mondhattuk el ezt. Határozottan állítom, hogy a nők
hangsúlyosabb jelenléte a döntéshozásban az erdélyi magyar közösség javára válik”.
(MIÉRT-közlemény)

Theodora Benedek versenyben
Marosvásárhely polgármesteri székéért

Az aláírások összegyűltek. Köszönjük!

A múlt héten a kampánystáb folytatta a Marosvásárhely polgármesteri és a Maros megyei tanácselnöki jelöltséghez, valamint a helyi tanácsi és megyei
tanácsosi tisztségekre való jelölésekhez szükséges
aláírásgyűjtést a Nemzeti Liberális Párt részéről. Az
aláírások a marosvásárhelyiekkel való találkozók első
napjaiban összegyűltek, de ezeket a találkozókat arra
is felhasználtuk, hogy párbeszédet folytassunk az emberekkel, amikor is sok probléma felmerült. Ezeket a
szeptember 27-i helyhatósági választások előkampányában és a kampány során fogjuk megvitatni.

Találkozók a vállalkozói szférával.
Az első beszélgetés az Azomureşnél lesz

Augusztus 11-én, kedden kezdődik a Nemzeti Liberális Párt marosvásárhelyi polgármesterjelöltjének
találkozósorozata a helyi üzleti szféra fontos szereplőivel. Az első párbeszédet az Azomureş vegyi kombinát menedzsmentjével folytatja. Theodora Benedek
újszerű megközelítést használ, a marosvásárhelyiek
által feltett kérdéseket intézi a vállalat vezetőihez.
Ilyen értelemben online kampányt indított, amelyben
a vásárhelyiek közölhetik a felvetéseiket Theodora
Benedekkel, és ő az Azomureşnél folytatott beszélgetést követően a közvélemény tudomására hozza a
vállalat vezetőségének az állampolgárok kérdéseire negyedek közötti állandó együttműködés alapját. Lakónegyedi menedzsereket nevezek ki, és támogatom
adott válaszait.
polgári tanácsok létrehozását Marosvásárhely összes
ÉLŐ viták a lakónegyedekből.
tömbháznegyedében, hogy mindig közel legyünk
Első közvetítés a Meggyesfalvi negyedből
egymáshoz, és tudomást szerezzünk az önök probléSzintén a héten kezdődnek a Marosvásárhely lakó- máiról. Bízzanak bennünk, bízzanak bennem! Mi szánegyedeiben zajló viták. Az első találkozókra hétfőn mítunk önökre! – nyilatkozta Theodora Benedek.
és kedden a Meggyesfalvi negyedben kerül sor. A
meggyesfalvi emberekkel folytatott beszélgetések A marosvásárhelyiek rendelkezésére állok 24/7
konklúzióit A te negyeded a te házad című vitasoro- a következő WhatsApp-számon: 0723-588-588.
zat első élő adásában mutatjuk be, amelyet MarosváTheodora Benedek egy másik különleges, a marossárhely polgármesterjelöltje Facebook-oldalán vásárhelyiekkel használandó kommunikációs módot
követhetnek augusztus 11-én, kedden 18.30-tól.
is bemutatott. Mostantól rendelkezésre áll a 0723– A tapasztalatomat és hozzáértésemet a köz szol- 588-588 telefonszám. Erre a számra lehet a
gálatába állítom, hogy a következő években megvál- WhatsApp applikáción keresztül Marosvásárhely fejtoztassuk Marosvásárhelyt. Minden az önök lesztésével kapcsolatos kérdéseket is javaslatokat küllakónegyedéből indul. Én magam és a jövőbeni helyi deni. „Ezen a számon, szintén a WhatsAppon
tanácsosi csapatom is vállaljuk, hogy önök mellett ál- válaszolok az önök által felvetett összes kérdésre” –
lunk ebben a folyamatban. És mivel mindig betartom pontosított Theodora Benedek.
az ígéreteimet, megteremtem a hatóságok és a lakó#theoteamsajtóiroda
(Fizetett hirdetés)

Barabási Ottó: A faluközösség összetartása
a legfontosabb

Ha Székelyhodos községre gondolunk, akarva-akaratlanul a jobbágytelki néptánctábor jut eszünkbe. Ez
azt bizonyítja, hogy Maros megye egyik legkisebb
községében elevenen él az ősöktől kapott érték, a
néptánc és a népzene hagyománya. Ezen értékek
megőrzésén és továbbadásán az önkormányzat is dolgozik, hiszen minden évben támogatja a néptánctábor
megszervezését, folyamatban van a helyi kultúrotthon
épületének felújítása, ezzel is megteremtve a néptánckedvelőknek szükséges feltételeket. A fejlesztésekre,
beruházásokra nagy hangsúlyt fektet a vezetőség. Az
elmúlt időben igyekeztek minden pályázati lehetőséget kihasználni a község modernizálása érdekében. A
Leader program keretében pályázatot nyújtottak be
egy multifunkcionális munkagép vásárlására, ugyanis
erre nagy szüksége volt a közösségnek, mert a heves
esőzések többször is megnehezítették a község lakóinak életét. A lehetőségekhez mérten igyekeznek a
középületeket felújítani, sikerült eszközöket beszerezni a művelődési otthonoknak, iskolaépületeket javítanak, és az utcák aszfaltozása sem marad el.

(Fizetett hirdetés)

Barabási Ottó polgármester a faluközösség megtartását, az egymáson való segítést tartja fontosnak.
„Hodoson nem ment ki divatból az összejárás, az emberek segítenek egymáson, és ezt kell erősíteni. Bár
a mezőgazdaság jelenti a fő megélhetési forrást, én
mégis arra ösztönzöm a fiatalokat, hogy pályázzanak,
és itthon tervezzék a jövőjüket. Az önkormányzat is
igyekszik a lehetőségekhez mérten modernizálni és
fejleszteni a községet.”
„Székelyhodos azon kis községek közé tartozik,
ahol az emberek segítő kezet nyújtanak egymásnak,
ahol a közös érdek a fontos. Erős a közösség összetartó ereje, és ez viszi előre, erre a közös erőre épülnek a szemmel látható megvalósítások, a fejlesztések,
valamint erős mozgatórugó a kultúra iránti elkötelezettség is. Barabási Ottó méltán lehet büszke a közösségre és az elért eredményekre!” – fogalmazott Péter
Ferenc, az RMDSZ Maros megyei elnöke.
Nekünk Maros megye az első!
AMarosmegyeiRMDSZsajtóirodája
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Gy. Szabó Béla-emléktárlat Marosvásárhelyen

Különleges ízelítő a hagyatékból

Nagy Székely Ildikó

,,Pusztán, tengeren, erdőn/ barangoltam magamban./ Emberektől
távol sem/ kínzott az egyedüllét./
Föld, víz, égbolt, fa/ köznapba ünnepem visz” – Gy. Szabó Béla világhírű erdélyi fametsző, grafikus
hitvallásával a marosvásárhelyi
Gecse utcai református egyházközség gyülekezeti házában találkozhatnak az érdeklődők. A múlt
század egyik legkiemelkedőbb képzőművészének hagyatékából vasárnap délben nyílt itt kiállítás.
A fametszetekből, grafikákból,
szénrajzokból és kevésbé ismert –
első alkalommal kiállított – pasztellképekből álló tárlat anyagát Ferenczy Miklós nyugalmazott
kolozsvári református lelkipásztor,
a művészi örökség őrzője, gondozója hozta Marosvásárhelyre. A
megnyitóra a délelőtti istentisztelet
után került sor, ahol Ferenczy Miklós hirdette az igét, az Istennek
szóló hálaáldozatot, az út vigyázását és az Úr imádságos lélekkel és
jó cselekedetekkel való dicsőítését
téve szolgálata központi üzenetévé.
Az igehirdetés után Lakatos
Péter, a Kistemplom lelkipásztora
elmondta, hogy a kiállításról még a
koronavírus-járvány előtt egyeztet-

tek a kolozsvári lelkésztárssal, aki –
mivel nem tudni, meddig tart még a
járványhelyzet – vállalta, hogy a jelenlegi óvintézkedések mellett kerítsenek sort a megnyitóra.
,,Fiatalember,
maga miért nem mászik fára?”
A marosvásárhelyi a 136. kiállítás, amit a 115 éve született, 35 éve
elhunyt művész hagyatékából szerveztek – hallhattuk Ferenczy Miklóstól, aki tízéves korától ismerte
Gy. Szabó Bélát, mellette nőtt fel,
így személyes kötődéseire is kitérve
körvonalazta a Gyulafehérváron
született, a budapesti Műegyetemen
gépészmérnöki okevelet szerző alkotó életútját. Beszélt a reggeltől
estig, estétől reggelig tartó alkotói
munkáról, amely a kiváló rajztanár,
Reithofer Jenő szellemi útravalójának megőrzéséről tanúskodott –
,,úgy dolgozzatok, hogy ha meghaltok, másnap ne kelljen másnak elvégezni azt, amit nektek kellett
volna” –, és felidézte Kós Károlynak az 1932-es kiállításon Gy.
Szabó Bélához intézett kérdését is:
,,Fiatalember, maga miért nem mászik fára?” A nagy tekintélyű mester
szavai fordították az eredetileg festőművésznek készülő tehetséget a
fametszés felé, amelyben sajátos látásmódja egyre inkább kifejezésre
jutott.

Fotó: Nagy Tibor

– Egyszerű, tréfás ember volt –
jegyezte meg Ferenczy Miklós, és
kijelentését azzal a Gy. Szabó-féle
gondolattal illusztrálta, amivel a
művész a fametszés lényegét írta le:
,,Veszünk egy darab fát, felrajzoljuk
rá, amit szeretnénk, és a fölösleget
eltávolítjuk”.
Szó esett az egyetem után a kolozsvári Villamosműveknél töltött
időszakról, majd a vállalat csődje
utáni munkanélküliség éveiről –
amelyek az alkotás szempontjából
igen termékenynek bizonyultak –, a
magyarországi tájakon járó művész
felszabadultabb, a sötét tónusokat
egyre több fényre váltó ábrázolásmódjáról, és a görögországi tanulmányút
élénk
színvilágú
,,terméséről”, amelyből a marosvásárhelyi közönség is ízelítőt kaphat.
Külső és belső utakon
Gy. Szabó Béla irodalmi műveket, versesköteteket, meséket is illusztrált – mondta a hagyaték
gondozója, majd az 1963–64-ből
származó, 20 részes Dante-sorozatról és – a Jelenések könyvének
többéves tanulmányozása után egy
éven és kilenc hónapon át 22 fametszeten megalkotott – Apokalipszisről szólt, amely Gy. Szabó Béla
utolsó alkotói korszakának műremeke. A 2017-ben album formájában is megjelenő Apokalipszis

A veszélyességi pótlékot
követelik a szociális dolgozók

A Columna Szakszervezeti
Szövetséghez tartozó Acord
Szakszervezet nyílt levelet
intézett a sajtóhoz, melyben
a szociális ellátásban dolgozóknak a szükségállapot
idejére járó veszélyességi
pótlék folyósítását követelik. A törvény értelmében
Maros megyében körülbelül
ezer dolgozót 5000 lejes veszélyességi pótlék illetne
meg.

A koronavírus-járvány okozta
egészségügyi helyzet nagyon nagy
feladat elé állította a hatóságokat.
Azonban ez a krízis gazdasági és
szociális téren is egyre inkább megmutatkozik, és mélyen érinti a lakosság életszínvonalát. A hatóságok
az alkalmazottakat partnernek kell

tekintsék, hiszen felelős magatartásukkal a SARS-COV-2 vírus terjedését fékezik meg.
Mint ismeretes, április és május
folyamán a szociális ellátási intézmények – az öreg- és gyermekotthonok, a hátrányos helyzetűeket
ápoló állami és magánintézmények
– alkalmazottainak szigorú megelőzési intézkedéseknek kellett eleget
tenniük – ami más szférákban dolgozóknak nem volt előírva –, nevezetesen annak, hogy 14 napot a
munkahelyen, majd ezt követően
egy kijelölt helyen elkülönítésben
kellett tölteniük.
Ez az időszak nagyon nehéz volt,
hiszen az alkalmazottak családjuktól, gyermekeiktől, idős szüleiktől
távol maradtak annak érdekében,
hogy az intézményekben gondozot-

takat megóvják a fertőzésveszélytől. Ezt a kihívást valamennyi alkalmazott
példásan
teljesítette.
Azonban erőfeszítéseiket a hatóságok nem jutalmazzák, annak ellenére, hogy az idei 82-es számú
törvény szavatolja a veszélyességi
pótlékot a szociális szférában dolgozók számára is, ugyanúgy, ahogyan azt az egészségügyben
dolgozók számára biztosítják.
A kormány a szükségállapotot
követő két hónapban sem intézkedett annak érdekében, hogy a jogosultak megkapják a veszélyességi
pótlékot.
A szakszervezeti tagok azt is felháborítónak tartják, hogy egy parlamenti
kezdeményezés
a
veszélyességi pótléknak csupán egy
hónapra való csökkentését helyezi
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üzenete: Isten az egyetemes világ
ura, őrzője és formálója – hangzott
el az együttléten.
A 20. századi kortárs művészet
egyik legkiemelkedőbb személyisége életében mintegy 300 kiállításon vett részt Kínától Amerikáig,
Kolumbiától Moszkváig és Leningrádig, Finnországtól Görögországig.
– Bejárta a világot, és mindenhonnan hozott magával, és ott is hagyott magából valamit. Az volt a
vágya, hogy 80–90 éve kezdett
munkájából megőrződjön valami az
utókor számára – tette hozzá a nyugalmazott lelkipásztor, majd ismét
a művész szavait idézte: ,,Tiszta
környezetben dolgozni, egy kicsit
embertársainkra is gondolni – hiszen nekik szánjuk munkáinkat –,
ez lenne a művész igazi boldogsága”.
A kolozsvári Bolyai utcai épületben, ahol Gy. Szabó Béla élt és dolgozott, teljes valójában csodálható
meg a gazdag alkotói világ. Kevésbé ismert pasztellképeivel és
olajfestményeivel is megismerkedhet az emlékházba betérő – tudtuk
meg a vasárnapi együttléten.
Mielőtt a jelenlevők átvonultak
volna a templomból a gyülekezeti
házba, Ferenczy Miklós Gy. Szabó
Béla 1975-ben készült, a marosvá-

sárhelyi Kistemplomot ábrázoló alkotásával ajándékozta meg a gyülekezetet, a kiállítás házigazdájának,
Lakatos Péter lelkipásztornak pedig
egy 1938-as tusrajzot adományozott.
Nyárádmenti táj,
kolozsvári régi vásár
A templom gyülekezeti házában
a művész korai és későbbi alkotói
periódusának remekei, fametszetek,
szénrajzok, grafikák és pasztellképek várták – és várják az elkövetkezőkben is – a látogatókat. Ferenczy
Miklós egyebek mellett Gy. Szabó
Béla szüleinek ábrázolására – az
első fametszetei közé tartozó munkákra –, az inspirációs forrásként
szolgáló nyárádszentbenedeki és
bözödi táj megörökítéseire, a kolozsvári régi piac emlékét őrző Téli
vásár című műre, a pasztellképek
sorában megcsodálható Körhintára
hívta fel a figyelmet. Szemléletes
tárlatvezetését egy személyes gondolattal zárta: – Gyermekkoromtól
annyi jóságot, szeretetet kaptam Gy.
Szabó Bélától, hogy ezt tovább szeretném adni.
Az emlékkiállítás naponta 9 és
17 óra között tekinthető meg a
Gecse utcai református egyházközség Ştefan cel Mare utcai gyülekezeti házában.

kilátásba, ellentétben az említett
törvényben foglaltakkal. Ezt az eljárást felháborítónak és elfogadhatatlannak tartják, hiszen ellentmond
a törvénynek és azon elveknek,
melyek mentén ezt a törvényt meghozták.
Ezen túlmenően, az illetékes hatóságok a költségvetést sem módosították úgy, hogy a szociális
intézményekben dolgozók bérét év
végéig biztosítani tudják, ami a szociális rendszer működésképtenségét
vetíti előre.
Természetesen az egészségügyi
helyzetre kell fókuszálni, de a többi
szektort sem lehet elhanyagolni, a
szociális ágazatot és az alkalmazottakat sem lehet krónikusan alulfinanszírozni, hiszen ez méltánytalan
azokkal szemben, akik folyamatosan pluszmunkát vállalnak.
Annak ellenére, hogy az országban veszélyhelyzet van érvényben,
amikor a munkavállalók nem til-

takozhatnak, a szociális ellátásban
dolgozók fenntartják kéréseiket
jogaik érvényesítésére – áll a
Népújsághoz eljuttatott közleményben.
Puiu Lucian Ciprian, az Acord
Szakszervezet elnöke lapunk kérdésére elmondta, hogy a törvény értelmében
mindazok,
akik
a
szükségállapot idején elkülönítésben dolgoztak, áprilisra és májusra
havi 2500 lejre lennének jogosultak, akárcsak az egészségügyben
dolgozók. Maros megyében körülbelül ezer alkalmazottat illetne meg
a pótlék. A kormány, a munkaügyi
minisztérium azonban – források
hiányára hivatkozva – nem biztosítja a kifizetésekhez szükséges öszszeget.
A szakszervezeti vezető azt is elmondta, hogy a megoldás reményében beadvánnyal fordultak a
kormányhoz, a parlamenthez és valamennyi párthoz. (mezey)
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A napközi ősztől belakható

Polgármesteri küldetés

(Folytatás az 1. oldalról)
az emberek egyéni gondjainak a
megoldására, mint amekkora igény
lenne rá. Akkor célul tűzte ki,
hogy az egyénekre szánt idővel
jobban gazdálkodjék, a sikeres pályázások ára ne a személyes kapcsolattartás rovására történjék. Az
eltelt évek során a jelek szerint sikerült megtalálni azt a középutat,
amely lelki elégtételt is nyújt számára. Mint jelezte, munkatársai
hozzájárulása nélkül első mandátuma lejártával nem tudott volna
ennyi eredményt felmutatni. Szerinte a nagy beruházások szükségesek és természetesek voltak, de
rengeteg háttérmunkát kellett végezni, és nem elhanyagolandó az
sem, hogy a vészhelyzeti riasztások során az önkéntes tűzoltóalakulat mellett mindannyiszor maga
is jelen van. Az előtanulmányok
elkészítése láthatatlan, amely minden pályázat benyújtása előtt
pénz- és időbefektetéssel jár, de a
finanszírozási és közbeszerzési
szerződések aláírását követően
minden esetben megtérül a befektetett energia.

Folyamatban a szennyvízhálózat
kiépítése
A koronavírus-járvány miatt elrendelt szükségállapot hátráltatta a
megkezdett szennyvízhálózati munkálatokat és az azt követő aszfaltozást,
ottjártunkkor
azonban
gőzerővel dolgoztak Sövényfalván
és Magyarkirályfalván.
Ezúttal a királyfalvi Berek utca
vált építőteleppé, a polgármester reményei szerint ha az ütemtervet sikerül betartani, szeptemberben már
aszfaltburkolat kerül arra az utcára
is. A sövényfalvi és királyfalvi
szennyvízhálózatot 23 millió lej értékben kormányfinanszírozásból kivitelezik, előreláthatólag jövő
évben már használhatják a rácsatlakozott lakosok. A sövényfalvi vasútállomástól a Királyfalvára vezető
bekötőúton is a szennyvízhálózat
vezetékrendszerét helyezik a
földbe. Az említett szakasz közvilágítását napelemes LED-es világítótestekkel oldják meg saját
költségvetésből. A folyamatban
lévő beruházás 50.000 lejbe kerül.
A küküllődombói és ádámosi
szennyvízhálózat előtanulmánya

Szennyvízhálózat építése Királyfalván, a Berek utcában

Szerkeszti:SzerPálosyPiroska

Ádámoson elkészült az új napközi otthon, megtörtént a műszaki átadása, jelenleg a polgármester a működéshez szükséges engedélyek beszerzésén ügyködik.

Miklós Tibor polgármester

készül, mivel megszületett az a régóta várt bírósági döntés, amely lehetővé tette a pályázást e két
település szennyvízhálózatának a
megvalósítására is.
Küküllődombó és Ádámos csatornahálózatát az Aquainvest által
egykor megpályázott uniós mestertervbe foglalták, így – annak ellenére, hogy a POIM-program
elakadt –, ezt a két települést nem
lehetett belefoglalni az új csatornahálózati projektbe, amelyre Sövényfalva
és
Királyfalva
szennyvízhálózatával pályáztak. Ez
az akadály nemrég elhárult, így a
közeljövőben Ádámoson és Küküllődombón is megvalósulhat a
szennyvízhálózat kiépítése, amenynyiben finanszírozást sikerül lehívni.
A
tervek
szerint
Sövényfalva–Királyfalva–Nagyhangás–Küküllődombó irányában
halad a szennyvízvezeték Dicsőszentmárton felé, és csatlakozik a
szennyvíztisztító állomásra. A küküllődombói Malom utca elején, az
akácos környékén egy szivattyúállomást építenek, így nem lesz gond
a dombói szakasz rácsatlakozásával
sem.

Az aszfaltút mindenkinek öröm

A község utcáinak aszfaltozására is sor került, és
folytatják azokban az utcákban, amelyek az első pályázati kiírásban nem vehettek részt. A régi járdalapokat
pedig
térkőburkolattal
helyettesítik.
Küküllődombón a Kis utcát is leaszfaltozták (képünkön), tervben van a Herepei utca, Sövényfalván pedig
a Diófa utcában aszfaltoznak. Amint a polgármester
hangsúlyozta, az aszfaltozásra váró utcák sorrendjét
az a pontrendszer dönti el, amellyel a pályázatokat elbírálók értékelnek. Ennek érdekében mindenekelőtt
olyan utcák aszfaltozására lehet sikeresen pályázni,
amelyek közintézményekhez vagy fontosabb, nagy
forgalmú objektumokhoz vezetnek. Sokszor egy-két
pontszám dönti el, hogy egy pályázattal megnyerik-e

Amennyiben a tanügyminisztériumi jóváhagyás megérkezik, és a járványügyi előírások lehetővé teszik, ősztől fogadhatják a gyerekeket. A
községközpontban, a polgármesteri hivatal szomszédságában felépített
napközi a községbeli kisgyermekes szülőknek jelent majd segítséget. A
vidékfejlesztési program keretében megpályázott napközi otthon
354.967 euróba került, tervező a Media Marketing Kft., kivitelező a
Tehnic Trust Kft. volt.

Kultúrházak,
iskolák felújítása

Ádámoson, Sövényfalván és
Királyfalván a kultúrházak
felújítási munkálataira, parkosításra is sikeresen pályáztak. Az 500.000 eurós
pályázat közbeszerzési eljárását befejezték, és megkezdték
a
sövényfalvi
kultúrotthon külső-belső felújítását.

A küküllődombói művelődési
otthon épületét az egyház visszaigényelte, így arra az önkormányzat nem kérhet uniós
támogatást. Azt egyházi pályázatokból, a lakosság adakozásából
és önkormányzati hozzájárulásokból javítgatják. A konyhát felújították, a belső tisztasági
festést is önerőből végezte el a
közösség.

Az ádámosi és a küküllődombói
iskolák felújítására is sikerült kétmillió eurós uniós finanszírozást
lehívni, rövidesen elkezdődhetnek
a munkálatok. A lakosok esetenként fölöslegesnek vélik a közintézmények
felújítását,
mint
mondják, a kultúrházakra és iskolákra szánt pénzből aszfaltozzanak
inkább. Ez azonban lehetetlen,
mert a pályázati kiírások alkalmával élni kell a lehetőséggel, és pályázni az épületek felújítására,
karbantartására, ellenkező esetben
majd saját költségvetésből kell elvégezni. Ugyanakkor stratégiai
szempontból is fontos olyan közintézményeket fenntartani, amelyek természeti katasztrófa vagy
szükségállapot esetén használhatók – mondta az elöljáró.

Folytatódik a küküllődombói
patakmeder korszerűsítése

a szükséges támogatást vagy sem. Ugyanakkor fontos
a munkálatok elvégzésének sorrendje, mivel az aszfaltozás és a járdák felújítása a szennyvízhálózat kialakítása után kerülhet sorra. Az aszfaltozásra
megpályázott egymillió eurós uniós projekthez 2,5
millió lej önrésszel kellett hozzájárulni, amit hitelből
fedeztek. Négy alkalommal írtak ki közbeszerzést az
aszfaltozásra, de jelentkezők hiányában nem sikerült
a tervek szerint elkezdeni a munkálatokat. A munkagépek hiánya egyre nyilvánvalóbb volt, ezért vált
szükségessé egy saját buldoexkavátor, amit 56.000
eurós pályázattal sikerült beszerezni, valamint egy
traktor utánfutóval. A tervek között szerepel a községi
mezei utak lekövezése is.

E hónap közepétől újra elkezdik a küküllődombói patakmeder rendbetételét. A
falut átszelő Nagypatak mederszélesítését, -mélyítését,
betonozását kezdték el,
ugyanakkor tíz hidat építenek újjá a településen.

Az árvízvédelmi munkálatok
keretében régóta esedékes volt a
településeken áthaladó patakok
medrének a korszerűsítése, ami a
felhőszakadásokat kísérő villámáradások megelőzése végett vált
egyre sürgetőbbé. A beruházás

hozzávetőleg 1,8 millió lejbe
kerül, saját költségvetésből végzik
el. Ádámoson is saját költségvetésből és a megyei tanács hozzájárulásával
végezték
el
a
Veres-patak medrének a mélyítését és betonozását, a hidak, átereszek megemelését. Amint az
elöljáró elmondta, a nyár eleji
gyakori felhőszakadások a kibetonozott patakmeder gyakorlati
hasznát igazolták. Sövényfalván
két hidat kell újjáépíteni, amelyek
az áradások során megrongálódtak.
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Vannak tervek, elképzelések és támogatás

Hittel, kitartással építkeznek Szentgericén

Lapunkban volt már szó a szentgericei unitáriusok több tervéről és
megvalósításáról, az évek óta
folyó templomfelújításról és emlékjelállításról. A világjárvány
megfékezte ugyan idei elképzeléseiket, de lassan túljutnak az akadályon, és újraindul az élet –
számolt be a Népújságnak a jelenlegi helyzetről, tervekről és gondokról
Varró-Bodoczi
Barna
lelkipásztor.

Gligor Róbert László

A napokban elkezdődik a templom
szentély- és hajófalainak külső javítása,
amihez a magyar kormány mintegy tízmillió forint támogatást nyújtott a Rómer
Flóris Terv révén. A napokban egy munkacsoport megvizsgálta a vakolat állapotát, ettől függ, hogy mekkora felületet
tudnak felújítani az összegből, de mindenképp előrelépést jelent majd a több
éve elkezdett templomfelújításban.
Örömük viszont nem teljes, hiszen
gond van a felújított tetővel. Június
végén vihar sepert végig a vidéken, s
annak ellenére, hogy egyetlen cserepet
sem mozdított el, a tetőszerkezet egy részén négyzetméterenként tíz liter víz
folyt a mennyezetre, a szentélyt nem, de
a szószék körüli részt csúnyán eláztatta,
ezért erre is megoldást kell találni. Most
vizsgálják, hogy ki a hibás: vagy a lécezést nem végezték megfelelően, vagy a
cserépválasztás nem volt jó, de valószínűleg a tetőszerkezetet újra kell építeni.
A román kormány egyik kiírására is pályáztak, ha pozitívan bírálják el, a megítélt
összeg függvényében elkezdik a torony
felújítását és a villámhárító-építést, hogy
az épület biztonságos legyen.
A terv megtorpant, de lesz szoborpark
Egymillió forint támogatást kapott az
egyházközség egy tavalyi pályázaton a

Az engedélyeztetés még stagnál, de Jakab Elek
szobrának mintája már az öntödében van
Fotó: facebook.com/Szentgericei Unitárius Egyházközség

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től. A
gyülekezet vezető testülete úgy döntött,
a Jakab Elek-programra fordítják. Ennek
lényege, hogy egy, az egyházközség tulajdonában álló területen emlékhelyet
alakítanak ki az 1848-49-es szabadságharcban részt vett 58 helyi lakos, valamint a falu szülöttje, Jakab Elek
történész, levéltáros, jogász és szabadságharcos tiszteletére. A tervek még a tavaly elkészültek, ugyancsak a BGA
támogatásával, elkezdték a területrendezést, földtani vizsgálatokat végeztek, de
a szeptemberre tervezett park nem épülhetett meg a járvány miatt, ugyanis a megyei tanácsnál júniusig egyetlen
dokumentumot sem állítottak ki számukra, az engedélyeztetés leállt. A műemlékvédelmi bizottságnak is össze
kellene ülnie, így legjobb esetben is csak

az ősszel kaphatnának építkezési engedélyt, ezért kénytelenek az avatást a következő év március 15-ére vagy az őszi
hálaadás ünnepére halasztani.
A Miholcsa József szobrászművész
által készített terv két, enyhén félköríves
emlékfalat ábrázol, mindkettőn egy-egy
huszárt megjelenítő bronz dombormű és
egy-egy emléktábla lesz, a márványlapokon a szabadságharcban részt vett szentgericei férfiak neve, míg a két fal között,
középen Jakab Elek bronz mellszobra
fog állni. A szobor agyagból elkészült, a
munkával a székelyudvarhelyi Lázár
Imre mester öntödéjét bízták meg. A szobor öt-hatezer euróba kerül, a BGA-támogatás egy részét erre fordítják, másik
részét az emlékparkra. Egy Jakab Elekemlékérem kiadását is tervezik, ennek
megvásárlásával is lehet majd támogatni
az emlékpark létrehozását.
Körútra viszik a gyerekeket
A BGA-tól tavaly egy ötszázezer forintos támogatást is kaptak pályázat
útján, amelyből az egyházközség ifjait
vitték volna kirándulni. Az Egyházi és
történelmi múltunk megismerése című
projekt keretében ellátogattak volna Kolozsvárra, Nagyváradra, Ady Endre szülőházához, Tordára, a vallásszabadság
kihirdetésének helyszínére, elutaztak
volna Budapestre, a tihanyi apátsághoz
és Ópusztaszerre is. A tanulmányi kirándulás tavaszra, a húsvéti vakációra volt
tervezve, de a járvány miatt nem tudtak
elmenni a tervezett határidőig. Mivel
nem tudnak tízezer lejt kifizetni a koronavírustesztekre, nem tudnak Magyarországra utazni, ezért úgy döntöttek, hogy
augusztus 25-től néhány napig tizenöt
gyereket hazánkban visznek kirándulni.
Meglátogatják Tordát, Kolozsvárt, Torockót, Aradot, a Kazán-szorost, a Nyerges-tetőt és az ezeréves határt is.

Épül az állvány, elkezdik a templomfalak javítását
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Fotó: Gligor Róbert László

(Fizetett hirdetés)
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Harmadosztályban Nyárádtő

Bejutott a 3. ligába a Nyárádtői
Unirea, amely a Brassóban rendezett osztályozó csoportban leiskolázta a pályáról a nagydisznódi
Măgura csapatát, Szeben megye
képviselőjét. Az eredmény azt igazolja, helyes volt az a meglátás,
hogy a feljutás az első meccsen, a
Sepsi OSK második csapata ellen
fog eldőlni. Nagydisznód ugyan nagyobb arányban nyert a háromszékiek ellen, miután utóbbiak
kikaptak Nyárádtőtől, azonban a
csoport utolsó mérkőzésén jegyzett
6-1-es eredmény mindent elmond
az erőviszonyokról. A nyárádtői
csapat góljait Potor (2), Birtalan és
Bujor (2) szerezték, egy öngól is
született.
Az osztályozókon egyébként a
Temes megyei Perjámos a második
csapat, amely anélkül jut fel, hogy
pályára lépett volna, és a petrozsényi Jiul az első, amely koronavírusos fertőzés miatt nem tudja a
pályán érvényesíteni az esélyét. A
mihăileşti-i Argeşul pedig az első,
amely fügét mutatott a szövetség
háromcsapatos feljutási rendszerének, és nem állt ki a második találkozójára.

Eredményjelző

Északkeletirégió
A csoport (Vaslui):
Siretul Dolhasca (SV) – Unirea
Mirceşti (IS) 1-1, Siretul Dolhasca
(SV) – Bradu Borca (NT) 0-6. Továbbjutott: Bradu Borca.

B csoport (Paşcani):
Viitorul Curiţa (BC) – Sporting
Juniorul Vaslui (VS) 0-3, Viitorul
Curiţa (BC) – Dante Botoşani (BT)
0-2.
Továbbjutott: Dante Botoşani.
Északnyugatirégió
A csoport (Zilah)
Nagyváradi NAC – Szatmárnémeti CSM (SM) 1-3, Nagyváradi
NAC – Dési Someşul 2-1.
Továbbjutott: Szatmárnémeti
CSM.
B csoport (Szatmárnémeti)
Nagysomkúti Progresul (MM) –
Szilágysomlyói Sportul 2007 (SJ)
2-0.
Beszterce-Naszód
megyének
nem volt képviselője.
Középrégió
A csoport (Brassó)
Nagydisznódi Măgura (SB) –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II
(CV) 4-0, Nagydisznódi Măgura
(SB) – Nyárádtői Unirea 1-6.
Továbbjutott: Nyárádtői Unirea.
B csoport (Nyárádtő)
Marosújvári CS (AB) – Brassói
Corona (BV) 0-5, Marosújvári CS
(AB) – Gyergyószentmiklósi Jövő
(HR) 9-1.
Továbbjutott: Brassói Corona.
Nyugatirégió
A csoport (Vajdahunyad)
Turceni-i Ştiinţa Turceni (GJ) –
Temeshidegkúti Victoria (AR) 3-1,
Turceni-i Ştiinţa Turceni (GJ) –
Ezeresi Progresul (CS) 0-3.
Továbbjutott: Ezeresi Progresul.
B csoport (Kiskrassó)
Perjámosi Avântul (TM) – Petrozsényi Jiul (HD) 3-0 (hivatalból, a

petrozsényi csapat az egyik játékos
Covid–19-fertőzése miatt karanténba kényszerült)
Mehedinţi megyének nem volt
képviselője.
Délnyugatirégió
A csoport (Râmnicu Vâlcea)
Roberto Ziduri (DB) – Dăbulenii Unirea Tricolor (DJ) 4-0, Roberto
Ziduri (DB) – Budeasai Voinţa
(AG) 0-3.
Továbbjutott: Budeasai Voinţa.
B csoport (Valea Ursului)
Petrolul Potcoava (OT) már korábban továbbjutott.
Délirégió
A csoport (Buzău)
CSO Plopeni (PH) – ACSM Olteniţa (CL) 2-2, CSO Plopeni (PH)
– Domneşti-i Viitorul Domneşti
(IF) 1-0.
Továbbjutott: ACSM Olteniţa.
B csoport (Modelu)
Ciulniţai Bărăganul Ciulniţa (IL)
– Bukaresti Steaua (B) 0-6, Ciulniţai Bărăganul Ciulniţa (IL) –
Mihăileşti-i Argeşul 2009 (GR) 3-0
(az Argeşul visszalépett, arra hivatkozva, hogy a mérkőzésnek már
nincs tétje).
Továbbjutott: Bukaresti Steaua.
Délkeletirégió
A csoport (Râmnicu Sărat)
Chişcani-i Sportul (BR) – Gugeşti-i Victoria (VN) 4-3, Chişcanii Sportul (BR) – Valea Mărului-i
Avântul (GL) 0-0.
Továbbjutott: Chişcani-i Sportul
(BR)
B csoport (Galac)
Albeşti-i Gloria (CT) már korábban továbbjutott.

Nem indít felnőttcsapatot a Sirius

Bálint Zsombor

Meghosszabbította a beiratkozási határidőt augusztus 15-éig a
női bajnokságba a Román Kosárlabda-szövetség. A hivatalos magyarázat szerint azért, mert több
klub jelezte, hogy időközben támogatási ígéretet kaptak a várostól, és mégis részt vennének az
élvonalbeli bajnokságban. A hoszszabbítás mögöttes szándéka azonban az, hogy mégis egyetlen
csoportban rendezzék meg az
idényt, anélkül, hogy külön kellene választani az országos ligát a
másodosztálytól, hisz így is alig
11-12 csapat gyűlhet össze a rajtnál.
A marosvásárhelyi Sirius elnöke, Kiss István azonban azt
mondta a Népújságnak, hogy nem
kívánnak élni a felkínált lehető-

Kisorsolták az első párokat az új idényre

Máltán vívhatja ki a továbbjutást a labdarúgó Bajnokok
Ligája 2020-21-es idényének seljetezőköréből a néhány
napja bajnokká koronázott Kolozsvári CFR. Az idén először a román bajnoknak (az ország együtthatójának folyamatos csökkenése miatt) már az első selejtezőkörben
játszania kell. Ráadásul, a rendkívüli helyzet következtében, a továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el. Dan Petrescu csapatának a máltai Floriana jutott a vasárnapi
sorsoláson, a találkozót pedig a mediterrán szigetországban rendezik augusztus 18-19-én, még az előző idény befejezése előtt. A magyar bajnok Ferencváros a svéd
Djugardennel játszik, hazai pályán.
Ugyancsak vasárnap sorsolták ki az Európa-liga első
selejtezőkörének párosításait, ebben egyelőre sem a
román, sem a magyar klubok nem érdekeltek. Az UEFA
azonban nem sokat lacafacázik, már a keddi nap folyamán
a második selejtezőkör párosításait is kisorsolja.
Bajnokok Ligája, 1. selejtezőkör (augusztus 18-19.):
Ferencváros (magyar) – Djurgarden (svéd)
Celtic (skót) – KR Reykjavík (izlandi)
Legia Varsó (lengyel) – Linfield FC (északír)/FC Drita
(koszovói)
Sheriff Tiraspol (moldovai) – Fola Esch (luxemburgi)
Connah’s Quay Nomads (walesi) – FK Sarajevo (bosnyák)

Crvena zvezda (szerb) – Europa FC (gibraltári)
Budučnosť Podgorica (montenegrói) – Ludogorec Razgrad (bolgár)
Ararat-Armenia Jereván (örmény) – Omonia Nicosia
(ciprusi)
Floriana (máltai) – Kolozsvári CFR
Maccabi Tel-Aviv (izraeli) – Riga FC (lett)
Qarabag (azeri) – FK Szileksz (északmacedón)
Dinamo Tbiliszi (grúz) – KF Tirana (albán)
Dinamo Breszt (fehérorosz) – Asztana (kazah)
Molde FK (norvég) – KuPS Kuopio (finn)
FC Flora Tallinn (észt) – FK Suduva (litván)
NK Celje (szlovén) – Dundalk FC (ír)
KÍ Klaksvík (feröer) – Slovan Pozsony (szlovák)
Európa-liga, előselejtező kör (augusztus 20.):
Tre Penne (San Marinó-i) – SC Glijani (koszovói)
Lincoln Red Imps (gibraltári) – FC Pristina (koszovói)
FC Santa Coloma (andorrai) – Iszkra Danilovgrad
(montenegrói)
UE Engordany (andorrai) – Zeta Golubovci (montenegrói)
Glentoran FC (északír) – HB Tórshavn (feröeri)
St Joseph’s FC (gibraltári) – B36 Tórshavn (feröeri)
Coleraine FC (északír) – La Fiorita (San Marinó-i)
NSÍ Runavík (feröeri) – Barry Town (walesi)

Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője
nyerte a rendhagyó Forma–1-es 70. évforduló nagydíját
vasárnap Silverstone-ban.
A 22 éves pilótának ez az idei első és pályafutása kilencedik futamgyőzelme, személyében először aratott sikert ebben a szezonban nem mercedeses versenyző.
Verstappen nem utolsósorban a csapatának köszönheti a
győzelmet, a Red Bull ugyanis kiváló gumitaktikával utasította maga mögé a világbajnoki címvédő Mercedes pilótáit: a címvédő és hatszoros világbajnok brit Lewis
Hamilton lett a második, míg a finn Valtteri Bottas a harmadik.
A rajtnál Bottas és Hamilton is jól jött el, a harmadik
helyért pedig Verstappen sikeresen támadta meg Nico
Hülkenberget (Racing Point). Öt körrel a start után Bottas,
Hamilton, Verstappen volt a dobogós helyeken száguldók
sorrendje.
A kerékcserék sorát Bottas kezdte meg, majd Hamilton
is a bokszban járt, Verstappen viszont csak a 27. körben
hajtott a bokszba friss gumikért. A Mercedes versenyzői
folyamatosan panaszkodtak a gumik kopására, Verstappen pedig elegendő előnyt autózott ki ahhoz, hogy a
bokszutcából a pályára visszatérve egyből támadhassa
Bottast. A holland gond nélkül meg is előzte a finnt, így
24 körrel a leintés előtt újra vezetett.
A 30. körben tehát Verstappen, Bottas, Hamilton volt
az első három sorrendje, ugyanakkor három körrel később
Verstappen és Bottas egyszerre hajtott a bokszba kerékcserére. Hamilton ekkor az élre került, de a 42. körben ő
is friss abroncsokat kapott, és negyedikként tért vissza a
pályára.

Tíz körrel a leintés előtt Verstappen, Bottas, Charles
Leclerc (Ferrari) volt a sorrend az első három helyen, Hamilton pedig nagy felzárkózásba kezdett, megelőzte Leclerc-t, majd Bottast is, de Verstappent a győzelemért már
nem volt sem ideje, sem tempója megtámadni.
A vb egy hét múlva, Spanyolországban folytatódik.
Végeredmény, a vb-pontversenyek állása
Végeredmény, 70. évforduló nagydíja: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull), 2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes), 3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes), 4. Charles
Leclerc (monacói, Ferrari), 5. Alexander Albon, 6. Lance
Stroll (kanadai, Racing Point), 7. Nico Hülkenberg
(német, Racing Point), 8. Esteban Ocon (francia,
Renault), 9. Lando Norris (brit, McLaren), 10. Danyiil
Kvjat (orosz, Alpha Tauri).
Leggyorsabb kör: Hamilton, 1:28.541 perc (43. kör)
A vb-pontversenyek állása öt futam után:
versenyzők: 1. Hamilton 107 pont, 2. Verstappen 77,
3. Bottas 73, 4. Leclerc 45, 5. Norris 38, 6. Albon 36, 7.
Stroll 28, 8. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 22, 9.
Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 20, 10. Ocon 16, 11.
Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 15, 12. Pierre Gasly
(francia, Alpha Tauri) 12, 13. Sebastian Vettel (német,
Ferrari) 10, 14. Hülkenberg 6, 15. Antonio Giovinazzi
(olasz, Alfa Romeo) 2, 16. Kvjat 2, 17. Kevin Magnussen
(dán, Haas) 1
csapatok: 1. Mercedes 180 pont, 2. Red Bull 113, 3.
Ferrari 55, 4. McLaren 53, 5. Racing Point 41, 6. Renault
36, 7. Alpha Tauri 14, 8. Alfa Romeo 2, 9. Haas 1. A Racing Point csapatától 15 pont levonva. (MTI)

F1, 70. évforduló nagydíja

Verstappen nyert Silverstone-ban

séggel. A minden támogatás nélkül
maradt klub felnőttcsapat nélkül
marad, az esetleges 1. ligába sem
iratkozik be. Esetleg a streetballbajnokságban részt vehetnek, ha
kerül rá pénz, és a lányok is úgy
akarják – fogalmazott. Több olyan
játékos van ugyanis, akik nem
akarnak más csapathoz igazolni,
mert Marosvásárhelyhez köti őket
az életük, és nem elég erős a csábítás arra, hogy ezt felrúgják. Hazajön például Aradról egy év után
Alina Pop is, annak ellenére, hogy
itthon nem kosárlabdázhat versenyszerűen.
Az ifjúsági és gyerekcsoportok
megmaradnak – mondta Kiss István, ám ezek működését is egyelőre ellehetetleníti a járvány, és
bíznak abban, hogy jövőre talán
megváltozik valami a város sportpolitikájában. Erre azonban nem
sok esélyt lát.

Vészbajnokságra készülnek
kézilabdában

Augusztus végén kezdődne a 2020–21-es kézilabdaidény, az
eredeti tervek szerinti kezdés azonban egyre valószínűtlenebb, hiszen a csapatok még az edzéseket sem kezdhették el a teremben,
az edzőmérkőzésekről nem is szólva. (Ráadásul augusztus közepén lenne a feljutásról döntő osztályozó torna, ám ez is lóg a levegőben.) A kézilabda így az első, teremben játszott csapatsport,
amelynek az irányítói kénytelenek vészforgatókönyveken gondolkodni, noha, ahogy a helyzet alakul, egyre inkább tűnik úgy, hogy
a legtöbb sportágban szükségbajnokságot lesznek kénytelenek
rendezni.
Az első dokumentumot, amely egy ilyen forgatókönyvre vonatkozik, a Román Kézilabda-szövetség dolgozta ki. Ennek értelmében a bajnokságot, az amerikai NBA mintájára, egyetlen
helyszínen, teremtorna vagy tornák formájában játszanák, zárt tábori keretek között. Az egyik elképzelés szerint a teljes őszi idényt
egyetlen torna keretében rendeznék, 3 nappal a mérkőzések között, ami azt jelenti, hogy a csapatoknek másfél hónapig kellene
zárt táborba költözniük. A másik az őszi szezont két vagy négy
tornára osztaná, egyenként 4-8 fordulóval.
A tornákat Bukarestben vagy Kolozsváron rendeznék meg, hisz
csak ezekben a városokban lehet ennyi résztvevőt elszállásolni
zárt rendszerben, és ezekben áll rendelkezésre legkevesebb három
terem (kettő a mérkőzésekre, egy edzésekre).
A csapatoknak és a kinevezett játékvezetőknek szigorú előírásoknak kell megfelelni. A tornákra a kezdés előtt legfeljebb 48
órával elvégzett negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk, és
a mérkőzések befejezéséig nem hagyhatják el a számukra kialakított zárt tábort. A tábor alatt a szállodában minden csapatot külön
emeleten szállásolnak el, külön ülésteremmel rendelkeznek, más
emeletre nem mehetnek, azaz tilos egymás meglátogatása. Az
emeleten senki mást nem szállásolnak el. A szobákba a torna alatt
a takarítószemélyzet sem mehet be, mindenki tartozik azzal, hogy
ezt rendben tartja. Az étkezést catering szolgáltatással vagy a szálloda teraszán oldják meg, oly módon, hogy a csapatok ne találkozzanak egymással. A terem és a szálloda között minden csapat
a saját buszát használja, amely idegen személyeket nem szállíthat.
A szállodába és a terembe érkezéskor is járványtani szűrést végeznek, mindenkit, akinek tünetei vannak, azonnal elkülönítenek.
Tilos a terem öltözőinek használata, a csapatok saját elkönített
mellékhelyiséget használhatnak. Ezenkívül a csapatok tagjai kizárólag a cserepadon tartózkodhatnak, legalább egy helyet üresen
hagyva egymás között. A maszkviselés általánosan kötelező, ez
alól csak a mérkőzésen részt vevő játékosok képeznek kivételt. A
hagyományos pacsizás a meccs előtt elmarad, időkérések idején
is tartani kell a távolságot. A mérkőzéseken vadonatúj labdákat
használnak, ezeket a szünetben kicserélik. Minden csapattag csak
saját palackját használhatja a mérkőzés közbeni hidratálásra.
Meccs után pedig a csapatok egyenesen a szállásra szállító járműre ülnek, öt perc különbséggel. A jegyzőkönyvben másodiknak
szereplő együttes megvárja, míg az ellenfél minden tagja távozik.
A dokumentum tartalmazza az előírások megszegőire kiszabható büntetéseket is.
A végére azonban egy optimista bekezdés is. A tervezet előírja,
hogy amennyiben a helyzet normalizálódik, a megkezdődött bajnokság hagyományos módon, heti fordulókkal folytatódik.
(bálint)
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Ismét gazdag program várható

11. Kolozsvári Magyar Napok

Jövő héten, augusztus 19-e és 21-e
között ismét megszervezésre kerülnek a méltán nagy sikernek örvendő
Kolozsvári Magyar Napok. Az immár
11. alkalommal sorra kerülő, rendkívül gazdag műsort kínáló eseménysorozaton
ugyan
az
idén
a
közegészségügyi helyzetre való tekintettel szigorú óvintézkedések lesznek
érvényben, ám jó hír, hogy a rendezvénysorozatot mégis megtartják.

A napokon látogatható események szervezői: Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kriterion Könyvkiadó, Kincses Kolozsvár
Egyesület, Kolozsvár-belvárosi Református
Egyházközség, KMDSZ, KMDT, HÖK,
OMDSZ, KIFOR, Polis Könyvkiadó, Asociaţia Clujul de altădată, Művelődési Intézmények Hivatala (Kolozsvári Polgármesteri
Hivatal), EMKE, Helikon, Erdélyi Néprajzi
Múzeum, Eurotrans Alapítvány, Kolozsvárbelvárosi Unitárius Egyházközség, Erdélyi
Hagyományok Háza Alapítvány, Maros Megyei Múzeum, Kolozsvári Művészeti Múzeum, EMÜK, Sapientia Alapítvány, Origo
Egyesület, Kolozsvár Társaság, EMIL, EMKISZ, ArtWise Egyesület, Kolozsvári Magyar Opera, Balassi Intézet – Bukaresti
Magyar Intézet, EMIL, Helikon, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, Tranzit Alapítvány, Erdélyi Hagyományok Háza
Alapítvány, a Sapientia EMTE Kolozsvári
Kara, Barabás Miklós Céh, KMN Egyesület,
PONT Csoport, Anyanyelvápolók Szövetsége, Kriza János Néprajzi Társaság, Barabás
Miklós Céh, Koinónia Kiadó, BOLD Branding Studio, Filmtett Egyesület, Video Pontes
Stúdió, Babeş-Bolyai Tudományegyetem –
Bölcsészettudományi Kar (magyar tagozat),
EME Kiadó, Erdélyi Mária-út Egyesület,
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Almásy László Kultúrtörténeti Kör,
Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája, Kozmutza Flóra Egyesület, a BBTE
Magyar Történeti Intézete, Apáczai Csere
János Elméleti Líceum, Szent Mihály-plébánia, Puck Bábszínház. Az alábbiakban a 11.
Kolozsvári Magyar Napok programkínálatát
olvashatják.
Augusztus19. 10:00 – a 11. Kolozsvári
Magyar Napokat nyitó ökumenikus istentisztelet. Helyszín: Farkas utcai református templom. 10:00-14:00 – Képben és szóban –
rendhagyó kiállítás és könyvtárbemutató.
Előzetes
regisztráció
a
marketingbcu@gmail.com címen. Helyszín:
a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár udvara.
11:00 Teleki Sámuel peregrinációs naplója,
könyvbemutató. Helyszín: Bánffy-udvar.
11:00 Kolozsvár középkori városi kiváltságai
– Cosmin Rusu történész román nyelvű előadása. Helyszín: Romkert. 12:00-12:30 Déli
áhítat orgonamuzsikával – játszik: Bilibók
András, Farkas utcai református templom.
12:00-12:45 Ifjúsági Pavilon, megnyitó.
13:00 Kolozsvár középkori városi kiváltságai
– Lupescu Radu történész magyar nyelvű
előadása, Romkert. 13:00 Egy nemzetiségi
könyvkiadó a diktatúra évtizedeiben (1969–
1989), könyvbemutató, Bánffy-udvar. 13:0014:30 Kerekasztal-beszélgetés városunk
értékeiről és lehetőségeiről, Ifjúsági Pavilon.
14:30-16:00 Hogyan vészelték át a koronásidőszakot? – beszélgetés egyetemek vezetőivel, Ifjúsági Pavilon. 15:00 20 éves a Flauto
dolce – koncert és lemezbemutató, Romkert.
15:00 Óvár – fotódokumentum-kiállítás megnyitása. Soha ne felejtsük. A Hóstát házai –
fotódokumentum-kiállítás
megnyitása.
Fotók: Benczédi József. Helyszín: a Szabók
bástyája. 15:30 „Örök vándor s örök idegen”
– a 130 éve született Reményik Sándor felvidéki gyökerei. Megtartó Felvidék – Görföl
Jenő fotókiállításának a megnyitója. Helyszín: Bánffy-palota / Kolozsvári Művészeti

Múzeum. 16:00 „nevettem az akkori nyomozókkal” – A Helikon című irodalmi folyóirat
Magyar Krimi lapszámának bemutatója, Bulgakov Kávéház. 16:00 Csipkék. Szemelvények
a
kolozsvári
iparmúzeum
csipkegyűjteményéből, kiállításmegnyitó.
Helyszín: Redut / Erdélyi Néprajzi Múzeum.
16:00 Elmúlt Jelen. A romániai magyarok
1989-1990-es rendszerváltása – tárlatnyitó,
Tranzit Ház. 16:00–18:00 Vaskenyéren –
mikrokonferencia és tárlatnyitó Torockóról,
Vallásszabadság Háza. 16:30 Muzsikával
szolgálni… Zenés beszélgetés erdélyi hagyományőrző muzsikusokkal, Romkert. 17:00
Hármas tárlatnyitó: Erdély festészete a két világháború között. A megkerült Paradicsom –
Ádám Gyula kiállításának a megnyitója és albumbemutató. Referencia. Válogatás a Sapientia Alapítvány gyűjteményéből. Az Erdélyi
Művészeti Központ kiállításának a megnyitója. Helyszín: Bánffy-palota / Kolozsvári
Művészeti Múzeum. 17:00 „Örök vándor s
örök idegen”. Helyszín: Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának az udvara. 18:00
Mimesis VIII.: Döntsük le? Ne döntsük le? A
VIII. Mimesis Kortárs Vizuális Művészeti
Fesztivál megnyitója, Bánffy-palota. 18:00

Facebook-oldalán. 12:00-12:30 Déli áhítat
orgonamuzsikával – játszik: Müller Márta,
Farkas utcai református templom. 12:0012:45 Felvi.ro – Az egyetemböngésző, Ifjúsági Pavilon. 12:00-20:00 XI. Kolozsvári
Magyar Filmnapok: Retrospektív videotéka
és vetített képes kiállítás az elmúlt 10 év kiadásaiból, Tranzit Ház. 13:00 A Kolozsvári
Filmműhely (KoFi), Romkert. 13:00-14:30
Felolvasószínház, Ifjúsági Pavilon. 14:3016:00 Fiatal jelöltbemutató, Ifjúsági Pavilon.
15:00-17:00 Kalifák és karavánok – játékos
mesefeldolgozások 6-12 éves gyerekeknek,
Vallásszabadság Háza. 15:00-19:00 Szabédi
nyílt nap, EMKE – Szabédi Emlékház
(udvar). 16:00 Felnőtt vala egy édesz almafa… Régi stílusú népballadáink archaikus
nyelvi vonásai. Kiállításmegnyitó a Kriza
János Néprajzi Társaság székházának udvarán. 16:00 Első kézből a magyar médiaháborúról,
Magyarország
Kolozsvári
Főkonzulátusának udvara. 16:30 Felhők,
poklok, párbeszédek. Szőcs Géza Kossuthdíjas íróval beszélget Karácsonyi Zsolt, Bulgakov
Kávéház.
16:30
Kontraszt
divatbemutató – Utcai viselet és experimentális tervezés, Romkert. 17:00 Szent Istvánnapi búcsú a Donát úti Szent
István-templomban. A helyi gazdák adományozta Magyarok Kenyere megszentelése.
17:00 Táncházmozgalom: hagyományőrzés,

Az Erdélyi Párt tevékenysége Kolozsváron
1940 és 1944 között – Murádin János Kristóf
előadása. A szerző bemutatja a Mindent Erdélyért! Az Erdélyi Párt története 1940 és
1944 között című könyvét is. Helyszín: Romkert. 18:00 Sánta Miriámmal és Borcsa Imolával beszélget tavaly megjelent könyveikről
Balázs Imre József, Bulgakov Kávéház.
18:30 „Örök vándor s örök idegen” – Csendes csodák – Az ArtWise Stúdió tematikus
Reményik-tárlatának a megnyitója, Bánffypalota. 19:00 „Örök vándor s örök idegen” –
Emberentúli kék – Az EMKISZ versszínházi
csoportjának Reményik-előadása Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának udvarán.
19:00 Operagála, Főtér. 19:30 A Transilvania
Philharmonic Brass koncertje, Szabók bástyája, városfal. 20:00 Székely János: A nyugati hadtest. Román nyelvű könyvbemutató
és felolvasószínház, Bánffy-udvar. 20:00 XI.
Kolozsvári Magyar Filmnapok: Szöveg és
zene, Tranzit Ház. 21:00 Erdélyből Erdélybe
– Pál István „Szalonna” és bandájának jubileumi koncertje erdélyi zenészekkel, Főtér.
21:00 „…függök ezen a zord élet-párkányon”
– Bogdán Zsolt Ady-estje, Romkert. 22:00
Bánffy Filmklub: Válogatás a Sapientia
EMTE filmművészet, fotóművészet, média
szakos hallgatóinak filmjeiből, Bánffy-udvar.
Augusztus 20. 10:00-12:00 Képben és
szóban – rendhagyó kiállítás és könyvtárbemutató. Helyszín: a Kolozsvári Egyetemi
Könyvtár udvara. 10:00-12:00 Nyitott kerámiaműhely felnőtteknek a Barabás Miklós
Céh udvarán. 11:00 Atléta és személyi edző:
az olimpiai kvalifikáció projektje, Romkert.
11:00 Kincses kolozsvár kalendáriuma –
könyvbemutató, Bánffy-udvar. 11:00-14:00
EduKastély – Kastély Erdélyben gyermekfoglalkozások, Planetárium Kids. Regisztráció és részletek a Kastély Erdélyben

vagy modern életforma?, Bánffy-udvar.
17:00 Cé cé cé pé, avagy lassúdad haladás a
kommunizmus felé. Kukorelli Endre regényéről az íróval László Noémi költő beszélget
Magyarország
Kolozsvári
Főkonzulátusának udvarán. 17:00 „A pácban
mindenki benne van” – felelősségünk egymásért. Kerekasztal-beszélgetés, Vallásszabadság Háza. 17:00 Nekünk ZÖLD!
Komposztálás erkélyládában – a házi komposztálás haszna és lehetőségei. Az EMKISZ
környezettudatossági műhelye, EMKE – Szabédi Emlékház (udvar). 17:00–19:00 Nyitott
kerámiaműhely felnőtteknek a Barabás Miklós Céh udvarán. 17:30 Kreatív Kolozsvár
est: Válságkezelő pályázatok kkv-k részére,
Planetárium Kids. 18:00 A Székelyföld című
folyóirat Trianon-lapszámának bemutatója,
Bulgakov Kávéház. 19:00 Bogányi Gergely
Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész ünnepi koncertje, Főtér. 19:00 André
Ferenc: Bújócskaverseny, Bánffy-udvar.
21:00 Bartis Attila: Amikor – Bogdán Zsolt
előadása, Romkert. 21:00 Anyám és más futóbolondok a családban, magyar filmdráma,
Főtér. 21:30 Killyéni András: Földszint, 39es terem című könyvének a bemutatója,
Bánffy-udvar. 22:00 Bánffy Filmklub: Magyar Olimpiász, ismeretterjesztő film. Sefket
rejtél, dokumentumfilm. Helyszín: Bánffyudvar.
Augusztus21. 10:00-11:00 Magyar Szakosok VI. Találkozója – Mit, miért kell elmondani az elhunytakról? Gondolatok és
szempontok erdélyi sírfeliratok kutatásához,
értelmezéséhez. Keszeg Vilmos előadása, online (hun.lett.ubbcluj.ro; lett.ubbcluj.ro).
10:00-12:00 Képben és szóban – rendhagyó
kiállítás és könyvtárbemutató. 11:00 A magyar nyelv Romániában (Erdélyben), Romkert. 11:00-12:00 M. Sz. VI. Tal. – Leves-e a
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leves?, avagy mit ettek Erdélyben a 17. század végén. Fazakas Emese egyetemi docens
online
(hun.lett.ubbcluj.ro;
előadása,
lett.ubbcluj.ro). 11:00-14:00 EduKastély –
Kastély Erdélyben gyermekfoglalkozások,
Planetárium Kids. 12:00-12:30 Déli áhítat orgonamuzsikával – játszik Rémán Róbert, Farkas utcai református templom. 12:00-13:00
M. Sz. VI. Tal. – Thomas Mann: háborúpárti
vagy korai antihumanista? Hogyan hallgat az
Úr és kutya (1919) az első világháborúról?
Serestély Zalán egyetemi adjunktus előadása,
online (hun.lett.ubbcluj.ro; lett.ubbcluj.ro).
12:00-16:00 30 év! – KMDSZ, OMDSZ.
Helyszín: Ifjúsági Pavilon. 12:00-20:00 XI.
Kolozsvári Magyar Filmnapok: Retrospektív
videotéka és vetített képes kiállítás az elmúlt
10 év kiadásaiból, Tranzit Ház. 13:00 Kolozs
megye zarándokútjai – könyvbemutató,
Romkert. 15:00 Az én Kolozsvárom című fotópályázat eredményhirdetése, a kiállítás
megnyitója, online. 15:00 A székelyek képes
története. A román nyelvű könyv bemutatója,
Bánffy-udvar. 15:00-17:00 Kalifák és karavánok – játékos mesefeldolgozások 6–12
éves gyerekeknek, Vallásszabadság Háza.
16:00 Kőrösi Csoma Sándor az újabb kutatások tükrében, Bulgakov Kávéház. 16:00
Demkó Attila – Gyulai György: Napról napra
Trianon – 1918-1924, az Insomnia Kávéház
terasza.16:00 Képzeletbeli utazás a gyógynövények birodalmában – Macalik Ernő biológus előadása, Romkert. 16:00-20:00
Interaktív családi nap a Kozmutzában. Helyszín: Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája. 17:00 #facedthechallenge – a
BBTE a világjárvány alatt. Panelbeszélgetés,
Bánffy-udvar. 17:00 Pákei Lajos templomépítészete – Bordás Beáta művészettörténész előadása, Vallásszabadság Háza. 17:00
Az impériumváltás és a kolozsvári magyar
régészeti iskola, a BBTE Történeti Intézetének udvarán. 17:30 Népi motívumok, nemzeti jelképek hétköznapi és ünnepi
ruháinkon, Romkert. 17:30 Kreatív Kolozsvár est: Vállalkozói kerekasztal, Planetárium Kids. 18:00 Vallomások képekben –
Török Gáspár kiállításának megnyitója,
Apáczai Galéria. 18:00 Helyszíni prózaírás
a közönség által megadott témákra, Bulgakov Kávéház. 18:00 Zsoltár, apokrif – Kolozsvári belvárosi unitárius templom. 18:00
Erődrendszerek Erdélyben a második világháborúban, 19:00 Mesélnek a falak: barangolás a Szent Mihály-templom állványain –
előadások a Történeti Intézet udvarán. 19:00
Kaláka: Volt egy fakatona – családi koncert,
Főtér. 19:00 Klausenmusik 2020. A Szent
Cecília kórus és zenekar hangversenye,
Bánffy-udvar. 20:30 A Szatmárnémeti Állami Filharmónia Kamarazenekarának koncertje, Romkert. 21:00 A tanú, magyar
filmszatíra. Helyszín: Főtér. 21:00 Kishercegszemmel. A Puck Bábszínház előadása,
Bánffy-udvar. 22:00 Bánffy Filmklub: Vetítés a Babeş–Bolyai Tudományegyetem fotó,
film és média szakos diákjainak filmjeiből,
Bánffy-udvar.
Állandó programok: A Promedical Center
működtette elsősegélysátor a Romkertben.
Könyvvásár szerdától péntekig 16:00 és
20:00 óra között a Kálvin téren. Kolozsvár
építészeti századai. Háromnyelvű kivilágított
pannókiállítás a Főtéren. A Kolozsvári Magyar Napok 10 éve. Szabadtéri pannókiállítás
a Főtéren. A Györkös Mányi Albert Emlékház a névadó festményeiből és grafikáiból,
továbbá magángyűjteményéből, illetve saját
tárgyaiból összeállított tárlattal várja a látogatókat a Kolozsvári Magyar Napok idején
9:00 és 17:00 óra között. Az érdeklődők részleteket láthatnak az intézmény fennállásának
25. évfordulója alkalmából, 2019-ben készült
rövid dokumentumfilmből is. Az emlékház a
veszélyhelyzetben érvényes működési feltételek mellett látogatható. A rendezvény ideje
alatt – a hatályos óvintézkedések betartásával
– látogatható lesz a belvárosi unitárius templom is.
(Knb.)
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Magyarázatot várnak
az „átláthatatlan beszerzésekre”

Meghívás a parlamentbe

Meghívták szerdára a parlamentbe Ludovic Orban miniszterelnököt. A két ház
együttes házbizottsági ülésén úgy döntöttek, hogy
szerdán 13 órától a kormányfő számoljon be a parlament plénuma előtt a
koronavírus-járvány kezeléséről, a helyhatósági választások előkészítéséről és az
iskolakezdésről.

A felkérést július 27-én küldte
el Orbannak a két ház megbízott
alsó- és felsőházi elnöke, Marcel
Ciolacu és Robert Cazanciuc.
Levelükben hangsúlyozták: a
román népnek „joga van meg-

tudni”, hogy a kormány a járvány
leküzdésére irányuló legmegfelelőbb intézkedéseket hozta-e vagy
sem, hogy miért került sor „átláthatatlan beszerzésekre”, hogy
„miért nem jutottak el a rászorulókhoz a régen beígért maszkok”.
„Nagyon sok kérdés van, amit a
parlamenti képviselők feltennének
a miniszterelnöknek, és a kormányfőnek felelnie kell a plénum
előtt” – nyilatkozta hétfőn Robert
Cazanciuc, a felsőház megbízott
elnöke.
A miniszterelnök azt mondta:
bármikor készen áll megjelenni a
parlament előtt, amikor a házbizottságok ezt igénylik. (Agerpres)

A bukaresti ítélőtábla
elhárította az illetékességet

A bukaresti ítélőtábla elhárította illetékességét az augusztus 10-i, a csendőrség
volt vezetői ellen folyó ügy
újramegnyitásának kapcsán.
Az ügyet áthelyezték a bukaresti törvényszékre.

Az ítélőtábla elfogadta a csendőrség volt vezetőinek kérelmét,
hogy az ügyet helyezzék át a bukaresti törvényszékre.
Életnagyságú rózsaszín elefánttal
tüntetett a Declic közösség
Életnagyságú rózsaszín elefánttal tüntetett a Declic közösség az
augusztus 10-i zavargások második évfordulóján.
A tüntetők arra emlékeznek,
hogy az augusztus 10-i nagygyűlésen „a békés résztvevőket megverték és könnygázzal fújták le a
csendőrök”.
A Declic közösség rózsaszínűre
festett elefántját megsétáltatták a
Cotroceni-palota, a belügyminisz-

térium, a legfelsőbb ügyészség, az
igazságügyi palota, az igazságügyi
minisztérium, a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT), valamint a
kormánypalota előtt.
Azt mondják, hogy ez „az az
elefánt”, amelyről Klaus Iohannis
egy 2017-es kormányülésen beszélt, amikor is megpróbálták ellehetetleníteni
az
igazságszolgáltatás működését.
„Miután úgy tűnik, hogy az elefánt láthatatlanná vált az államfő,
az igazságügyi miniszter, a legfőbb ügyész, a DIICOT főügyésze
és a belügyminiszter számára, úgy
döntöttünk, hogy rózsaszínre festjük” – írja sajtóközleményében
Cătălina Hopârteanu, a DIICOT
képviselője. A Declic 59 ezer tagja
írta alá azt a felhívást, amelyben
kérik, hogy ismét nyissák meg az
augusztus 10-i események ügyét.
(Agerpres)

Bemutatták a liberális kormány
„fekete könyvét”

A liberális kormány „fekete könyvét” ismertette egy vasárnapi sajtótájékoztatón a szenátus ügyvivő elnöke, a szociáldemokrata
párti (PSD) Robert Cazanciuc. Állítása szerint
az ebbe foglaltakra építik majd a bizalmatlansági indítványt, amelyet a Ludovic Orban vezette kormány ellen tervez benyújtani az
alakulat.

Cazanciuc rámutatott, a PNL-kormány kudarcot vallott a járvány kezelésében és a gazdaság újraindítása
terén is, ugyanakkor nem duplázta meg a gyermekpénzt, és a nyugdíjakat sem tervezi a törvényben előírtaknak megfelelően emelni.
„Ezek az eredményei egy olyan kormányzásnak,
amely kizárólag a választásokat és a pártklientúra
gyors nyereséghez juttatását tartja szem előtt. (...) Van
egy sodródó országunk, amelyet egy nulla hitellel és
főleg nulla eredménnyel rendelkező kormány irányít.
Egyértelmű, hogy ez nem mehet így tovább. A PSD
nem fogja hagyni, hogy Románia összeomoljon a liberális inkompetencia és kleptokrácia súlya alatt” – fogalmazott.
Hozzátette, a liberális kormány „fekete könyvében”
felvázolták azokat az okokat, amelyek miatt – szerintük – az Orban-kormánynak távoznia kell tisztségéből,
és amelyekre a már bejelentett bizalmatlansági indítványt is építik majd. Emellett felsorakoztatják azokat
az intézkedéseket, amelyekre meglátásuk szerint az

Meghaladta a 15 ezret a halálos áldozatok
száma Oroszországban

Meghaladta a 15 ezret a Covid–19 következtében elhunyt betegek száma Oroszországban a hétfőn közölt hivatalos adatok szerint,
a ragály terjedésének lassulása mellett.

Az elmúlt egy nap alatt 5118-cal, 892 654-re emelkedett Oroszországban az igazolt Covid–19-fertőzések
száma, ami 0,6 százalékos növekedés. Az új betegek
26,5 százaléka tünetmentes.
Oroszország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott koronavírus-fertőzések számát tekintve az
Egyesült Államok (5 044 864), Brazília (3 035 422) és
India (2 215 074) után.
Az aktív esetek száma 1789-cel, 180 972-re nőtt. A
halálozások száma 77-tel, 15 001-re, a gyógyultaké
pedig 3259-cel, 696 681-re emelkedett.
Az országban a járvány kezdete óta több mint 30,6
millió, az elmúlt napon pedig mintegy 246 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés

Románia tízmillió dózist igényelt

mennyiségből mennyit kapunk meg az EU révén” –
magyarázta.
A miniszter hozzátette, első körben a fertőzésnek leginkább kitett kategóriákhoz tartozók, azaz
az egészségügyi dolgozók, az idősek és a kisgye„10 millió adagra vonatkozó igénylést nyújtottunk rekek, valamint a krónikus betegek kapják meg
be. Azt szeretnénk, hogy a lakosság legalább 50 szá- az oltást, amint az rendelkezésre áll majd.
zalékának jusson belőle. Majd meglátjuk, hogy a kért (Agerpres)
Románia 10 millió dózist igényelt az Európai
Uniótól (EU) a koronavírus elleni, jelenleg fejlesztés alatt álló vakcinából – jelentette be
szombaton Nelu Tătaru egészségügyi miniszter.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/269-667
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862

egyes területeken szükség lett volna, hogy ne fulladjon
kudarcba a válságkezelés.
Cazanciuc felsorolt a sajtótájékoztatón a kormány
és Klaus Iohannis államfő által elkövetett hat hibát,
amelyek a PSD szerint súlyosbították a COVID–19
előidézte válságot.
A szenátusi elnök szerint Iohannis első nagy hibája
a koronavírussal kapcsolatos első üzeneteihez köthető,
ezek hatására ugyanis nagyon sok román állampolgár
nem hitt a vírusban, nem tartotta fontosnak a védekezést.
Egy másik hiba – állítja – az volt, hogy nem kezdték
el a tömeges tesztelést már a járvány elején, illetve
hogy nem hoztak megfelelő megelőzési és karanténintézkedéseket, illetve nem végeztek korábban járványügyi vizsgálatokat.
A hibák közé sorolta Cazanciuc azt is, hogy több állami vezető is megszegte a saját maguk által hozott
szabályokat. Példaként Ludovic Orban miniszterelnöknek a Victoria-palotában tartott összejövetelét, Rareş
Bogdan európai parlamenti képviselő magánrendezvényét, illetve a Costel Alexe környezetvédelmi miniszter
szervezte pártgyűléseket említette.
Továbbá az Unifarm állami vállalat kapcsán kirobbant korrupciós botrányt, a gazdaság újraindítására vonatkozó terv „megengedhetetlen” késését, majd az
ebbe foglaltak megvalósításának elmulasztását rótta
még fel a kormánynak a PSD-s politikus. (Agerpres)

• Maros megyei RMDSZ

• Thomas Hux sofőriskola

• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás

- 0265/264-442
- 0265/262-907
- 0741-235-239,
- 0365/882-842

- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

gyanújával 240 474 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt. A dél-oroszországi üdülőövezetekben ugyanakkor az elmúlt napokban nőtt a fertőzöttek száma, az
Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krímben például a fertőzöttek számának napi növekménye először haladta
meg a 40-et. Szergej Akszjonov, a köztársaság vezetője
a VKontaktye közösségi portálon hétfőn 48 új esetről
számolt be. Az előző rekordot a félszigeten szerdán
jegyezték fel, 39 fővel.
A Krímben eddig 1517 fertőzöttet mutattak ki, akik
közül 17-en meghaltak, 1054-en pedig felépültek.
Moszkva, Szentpétervár, Rosztov-na-Donu repülőtereiről hétfőn – teljes kihasználtsággal – megindultak
az első repülőjáratok a török tengerpart, Antalya, Bodrum és Dalaman felé. A légi közlekedés augusztus 1jétől állt helyre Oroszország és Törökország között, de
az orosz gépek eddig csak Isztambulba és Ankarába
szállítottak utasokat.
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Rágcsáló- és rovarirtás

ACoralImpexKft.felhívjaalakosságfigyelmét,hogy(aMarosvásárhelyiPolgármesteriHivatallalkötött2011.szeptember13i313-askoncessziósszerződésalapján)augusztus12-14.között
rágcsálóirtásrakerülsoravárosmagánterületénésrovarirtásra
aköz-ésmagánterületén.Rosszidőeseténazidőpontmódosulhat.
Afelhasználandószerhatóanyagaabrodifacoum,acypermetrin
ésadiflubenzuron,amelyekazEgészségügyiMinisztériumáltal
engedélyezettek,mérgezésszempontjábólártalmasnak(Xn)ésirritálónak(Xi)minősülnek.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlenengedélyezetttársaság,amelyrágcsáló-,rovarirtástésfertőtlenítéstvégezhetMarosvásárhelyenközterületen,lakótársulásoknál,magánházaknálésgazdaságiegységeknélegyaránt.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓK 120 cm átmérőjű szalmabálák, 25 lej/darab. Tel. 0740-289140. (8405-I)
ELADÓ terület Jedden (Livezeni).
Tel. 0741-576-235. (8057-I)

LAKÁS

KIADÓ egy- vagy kétszobás lakást
keresek hosszú távra. Tel. 0756-564172. (8363-I)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás (termopánnal, hőközponttal és pincével).
Tel. 0770-528-338. (8378-I)

INGYENES

vizsgálat.
(8407-I)

VÁLLALOK

ENDOKRINOLÓGIAI

Tel.

0740-158-526.

mindenféle

építkezési

munkát előnyös áron. Tel. 0741-352-972.
(8428)

MEGEMLÉKEZÉS

Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozunk halkan, zokogva. Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet, feledni
téged nem lehet, olyan rossz így
élni nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk augusztus 11-én a szovátai LÁZÁR
LAJOSRA (LAJIKA) halálának 15.
évfordulóján. Szép emléked
örökre
megmarad,
drága
LAJIKÁNK. Szerettei. (8393)

ELADÓ tornácos ház Jobbágyfalván.
Érdeklődni a 0745-327-860-as telefonszámon. (8421-I)

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

KIADÓ egyetemistáknak vagy tanulóknak kétszobás, bútorozott lakrész
Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétányon. Érdeklődni 10-20 óra között a
0744-477-640-es telefonszámon.
(8427-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)
VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
lemezzel és cseréppel, csatorna- és
akármilyen javítást, szigetelést, ácsmunkát, cserépforgatást. Tel. 0740635-030. (8105-I)
TERMOPÁN ablakok és ajtók javítása, szúnyoghálók készítése. Tel.
0771-383-725. (8390-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
ALKALMAZOKKARBANTARTÓT délutáni műszakra AUTÓMOSÓBA. Előnyben a mechanikai-villamossági ismeretekkel rendelkezők. Tel. 0771-486-783. (8404-I)

KISVENDÉGLŐ,PANZIÓkeres önállóan dolgozni képes, munkájára és környezetére figyelmes és igényes SZAKÁCSOT (SZAKÁCSNŐT) és SZOBALÁNYT (TAKARÍTÓNŐT). Tel.
0744-624-976. (22209-I)

AzANFEEDCÉGRAKTÁROS MUNKATÁRSAT keres nyárádtői
munkapontjára. Elvárások: precizitás, csapatszellem, jó szervezői
készség, a román és a magyar nyelv ismerete. Érdeklődni a 0730-001160-as telefonszámon. Az önéletrajzokat az anfeed@anfeed.ro e-mailcímre várjuk. (64941-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,
kis javításokat, bádogosmunkát, készre
dolgozást,
glettolást,
festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (8248)
TETŐFEDÉST, ácsmunkát, kül- és
beltéri munkát vállalok. Minőségi munkát
végzek. Tel. 0758-737-660. (8351)
VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből és cserépből, festést, meszelést,
szigetelést
polisztirénnel,
készítünk kéményeket. Tel. 0769389-182. (8358-I)
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„Csillag a föld

s ha meghalok,

befogadnak

újra a csillagok!”
(Szőcs Kálmán)

Szívünk mélységes fájdalmával
tudatjuk mindazokkal, akik is-

merték és szerették, hogy a felejthetetlen, drága jó, hűséges

férj, szerető és gondos édesapa,

nagytata, testvér, após, sógor,
rokon, jó barát és szomszéd,
VARGANCSIK ISTVÁN

szerető, jóságos szíve életének

86. évében, türelemmel viselt,

hosszas betegség után megszűnt dobogni.
Utolsó útjára augusztus 11-én 11

órakor kísérjük a marosvásárhe-

lyi református temetőben.

Távozásával pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Szeretetét, jó-

ságát sosem fogjuk elfelejteni.

Nyugodjál békében, te drága jó

lélek!

Bánatos szeretteid. (8411-I)

Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel, szomorúan emlékezünk a szeretett édesanyára,
nagymamára, dédnagymamára,
a vadadi születésű BALOG
IRMÁRA (Kicsimama) halálának
második évfordulóján. Nyugodj
békében, drága Kicsimama! Emlékedet szívünkben őrizzük egy
életen át. Lánya, Irén, unokái:
Csongor és Tünde, dédunokája,
Hannácska
és
Lulu.
„Emlékek varázsa melegíti lelkünk,
szívünkben érezzük Őt, soha
nem felejtjük,
álmok, emlékek, szép szavak,
ez minden, ami a múltból megmaradt,
tátongó űr lelkünkben a hiány,
néha
kicsit
csendesül,
de örökké fáj.” (8402-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett fiú, édesapa, férj, testvér,

nagyapa, após, sógor, nagybá-

csi,

KACSÓ CSABA-LEVENTE

folyó hó 7-én 19 órakor, életének

60. évében, méltósággal viselt,

rövid szenvedés után elhunyt.

Örök

nyugalomra

helyezzük

folyó hó 11-én, kedden 13 órakor

a Jeddi úti temetőben. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des!

A gyászoló család. (8426-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, rokon és barát,
MÁTHÉ JÓZSEF

irodalomtörténész,

ny. főiskolai adjunktus,
a Pedagógiai Főiskola
volt tanára,

2020. augusztus 4-én, életének

83. évében örökre eltávozott kö-

zülünk. Drága halottunkat 2020.
augusztus 12-én 13 órakor kísér-

jük utolsó útjára a budapesti Far-

kasréti temető ravatalozójából.
Emléke szívünkben örökké élni

fog!

A gyászoló család.

E-táviratcím:

mathezol@hot-

mail.com, tibor.mathe@gmx.de
(p.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
„Akár élünk, akár halunk, az
Úréi vagyunk.”
(Róma
14,8)
„Isten a mi oltalmunk és
erősségünk, biztos segítség a
nyomorúságban…”
(46. Zsolt. 2)
Őszinte részvétünk és együttérzésünk Szőcs Lászlónak és a
gyászoló családnak a szeretett
ÉDESANYA, FELESÉG halála
okozta nagy veszteségben.
Osztozunk a család fájdalmában. Imádságos lélekkel: az
ALFA
bibliaórás
csoport.
(8410-I)
Megrendülten vettünk tudomást barátunk, MÁTHÉ JÓZSEF
haláláról Budapesten. Őszinte
részvétünk
a
gyászoló
családnak.
Emléke
legyen
áldott, nyugalma csendes!
Borbély Zoltán és családja
Marosvásárhelyről. (8429-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindenkinek az ISA
HAJNAL
temetésén
való
megtisztelő részvételét és a
sírjára tett virágokat. Gyászoló
családja. (8418-I)
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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 rögzítsd 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 füledről.
• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületektől.
• 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 orrodat 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, amikor beszélsz valakivel.
• hordd a maszkot az állad
alatt.
• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.
• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viseljmaszkot,
mutasdmeg,
hogyfelelősségteljesember
vagy!

