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A szakember óvatosságra int

A döntés felelősségét az iskolák vezetőségére hárították

Csöbörcsök:
már semmi sem
emlékeztet
a magyar múltra

Amint már leírtuk, Csöbörcsök lakói
mintegy háromszáz éven át őrizték
magyar nyelvüket, aminek biztosítéka
volt az is, hogy a katolikus missziók
révén még sikerült fenntartani a katolikus életet. A 18. század közepén többségük még magyarul beszélt, amint
azt leírták róluk: „ezek a katolikusok a
gyerekeiknek főleg a magyart tanítják
meg, másodsorban a románt, harmadsorban a tatárt”.

____________5.
Dol-de-Bretagne,
Dinan és Josselin
A felvétel a tavalyi tanévnyitón készült

Dr. Imre Mihály marosvásárhelyi kutatóorvos nyílt levélben
fordult azokhoz a döntéshozókhoz, akiknek szerepük van a
2020/21-es tanévkezdésben. Véleménye szerint az eddig bemutatott stratégiák további helyesbítésre szorulnak, jelenlegi
formájukban
ugyanis
könnyen
tragédiákhoz
vezethetnének. Az utóbbi időben bebizonyosodott, hogy a
gyermekeket sem kíméli az új koronavírus, amit tünetmentesként hordozva napok alatt több tíz társuknak is átadhatnak, akik családtagjaikat, terhes édesanyjukat is
megfertőzhetik.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

– Mit kellett volna figyelembe venni, és mit javasol a zökkenőmentes
tanévkezdés érdekében? – erről kérdeztem a nyílt levél íróját,
dr. Imre Mihály belgyógyász szakorvost, kutatóorvost, a MOGYTTE
belgyógyászat és kutatásmódszertan tanárát, egy másodikos és egy hatodikos fiú édesapját.
– Augusztus 5-én Románia elnöke, Klaus Iohannis bejelentette, hogy
szeptember 14-én kezdődik a tanítás, és minden gyermeknek kötelessége
iskolába menni, ha lakóhelyén 1.000 lakosból egynél kevesebb új fertőzött volt egy nap során. Tartalék lehetőségként említette a sárga stratégiát (1.000 lakosra 1-3 fertőzött) és a vöröset (1.000 ezer lakosra több
(Folytatás a 4. oldalon)

Saint Malótól délkeletre, egy ősidőktől
lakott, sziklás területen fekszik Dol-deBretagne falu. A legtöbb breton településhez hasonlóan ez is a 6.
században alakult ki. Első püspöke
Szent Sámson volt, Bretagne hét alapító szent püspökének egyike. Az általa alapított doli apátság
egyházmegyei központként működött
a Karoling-korban a hét zarándokút
egyik állomásaként. A 9. században a
vikingek kifosztották, úgy tűnt, hogy
Normandiához csatolják, de a bretonok elűzték őket. Később még egyszer kifosztották és felégették a
települést.

____________6.

Számok és valóság

Benedek István

Csak azokban a statisztikákban hiszek, melyeket magam hamisítottam – a néhai brit miniszterelnöknek, Winston Churchillnek tulajdonítják ezt a mondást. Az igazságtartalmáról lehetne vitatkozni,
de menthetetlenül eszünkbe jut a munkaügyi miniszternek és a kormányfőnek a foglalkoztatottsági adatokról szóló nyilatkozatai hallatán. E mai „szakik” szinte biztosan nem hamisítottak, csak épp
nem azokat az adatokat nézik, amelyeket kellene.
Pár napja a munkaügyi minisztérium adott ki egy közleményt, miszerint 875 ezer állás szűnt meg a tavasz, a járvány kitörése óta.
Nem sokkal később a tárcavezető cáfolta ezt az értesülést, a munkaügyi hivatal elektronikus adatbázisára hivatkozva, amely szerint
most is nagyjából ugyanannyi munkaszerződés van bejegyezve, mint
a járvány előtt. És szerdai parlamenti meghallgatásán a miniszter
információját a kormányfő is megerősítette.
Mindössze a valóság mond ellent a kormányfőnek és miniszterének. Egyre-másra jönnek a gazdaság különböző szakterületeiről a
félévi helyzetet elemző adatok, és valamennyiből az tűnik ki, hogy a
gazdaság teljesítménye visszaesett a második negyedévben, ami várható is volt. Még azokban az országokban is komoly gondok adódtak, amelyeknek kormányai gyors lépésekkel és komoly pénzekkel
igyekeztek kezelni a krízist. Ha a statisztikai hivatalnál még nem kérkedtek a gazdaság második negyedévi mélyrepülését elemző kimutatással, hát a kolozsvári egyetem készített egy ilyet, és abból
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 20 perckor,
lenyugszik
20 óra 33 perckor.
Az év 227. napja,
hátravan 139 nap.

Ma MARCELL,
holnap MÁRIA napja.
MÁRIA:bibliai eredetű, héber
formája Mirjam volt, ez a görög
és latin bibliafordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen,
minden magyarázata vitatott.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max.310C
min.150C

A moduláris kórházban helyezték üzembe

Hordozható lélegeztetőgépet adományozott
a Vöröskereszt

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. augusztus 13.
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A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
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NOROC PLUS: 8 1 2 4 8 8
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Megyei hírek

SUPER NOROC:7 9 2 3 1 6

Tízezer lejes büntetés
diszkrimináció miatt

Hátrányos megkülönböztetés miatt tízezer lejre büntetett
meg az Országos Diszkriminációellenes Tanács egy marosvásárhelyi taxisofőrt, aki elutasította egy kerekes székben lévő, mozgássérült kiskorú szállítását. A gyereket az
édesanyja kísérte. A döntést egyhangúlag hozta meg a testület. Az elutasítás közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül, amely megsértette a szolgáltatásokhoz való
hozzáférés jogát egyenlő feltételek mellett – áll a diszkriminációellenes küzdelemmel foglalkozó tanács nyilatkozatában.

A megyei kórházban is végeznek
koronavírustesztet

Augusztus 3-tól, hétfőtől a Maros Megyei Klinikai Kórház
orvosi szolgáltatásai a SARS-Cov2 vírusfertőzés RT-PCRkimutatási tesztjével bővültek. Az intézménynek napi tíz
teszt elvégzésére van kapacitása. A kórház orvosi elemzéseket végző laboratóriumában zajló teszteléshez előzetes
időpont-egyeztetés szükséges. A vizsgálat ára 350 lej. Előjegyzésért hétfőtől péntekig 7.30–8.30 óra között a 0365882-609 telefonszám hívható. A teszteredményeket igény
szerint román vagy angol nyelven állítják ki – tájékoztatott
közleményben a megyei klinikai kórház sajtóosztálya.

Egylejes könyvek vására

Augusztus 15-én, szombaton 10 órától 13 óráig újra megtartják az egylejes könyvek vásárát a marosvásárhelyi,
Arató utca 6. szám alatti Góbé antikváriumban.

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 Székey Ildikó

Fotó: Vöröskereszt

A Román Vöröskereszt az ország különböző kórházainak nyolc életmentő eszközt adományozott, ezek közül az
egyik Marosvásárhelyre került. Magda Bercea, a segélyszervezet Maros megyei fiókjának vezetője az átadáson
elmondta, az egyik telefontársaság, az Orange Románia
Alapítvány 400 ezer eurót adományozott, ebből sikerült
nyolc hordozható lélegeztetőgépet vásárolniuk, amelyek
közül egy Marosvásárhelyre került, a koronavírussal fertőzött, súlyos állapotban lévő betegeket ellátó moduláris
kórházba, ahol jelenleg a legnagyobb szükség van rá. Mint
mondta, az ott kezelt betegek közül sokan szorulnak mesterséges lélegeztetésre, ezért a performáns, hordozható berendezés igencsak megkönnyíti az egészségügyi

személyzet dolgát, és ami a legfontosabb, életeket menthet
meg.
Mint ismeretes, az egyetem sportcsarnokában a
tavasszal, a járvány kitörésekor rekordidő alatt kialakított,
mintegy nyolcvan páciens befogadására alkalmas moduláris kórházat az eredeti elképzelés szerint elsősorban a
tünetmentes, illetve enyhe tünetekkel rendelkező páciensek ellátására szánták, viszont a járványhelyzet alakulása
felülírta ezt. Több megyének helyhiány miatt támaszra van
szüksége az intenzív terápiára szoruló betegek ellátásában,
ezért a hatóságok döntése értelmében több mint egy hete
más megyékből ideszállított súlyos betegeket kezelnek a
moduláris kórházban. Az átadáson Claudiu Puiac, a
Maros Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere elmondta,
a szerdai adatok szerint az ideiglenes jelleggel kialakított
intézményben hat súlyos állapotban lévő koronavírusos
beteget kezeltek, közülük négyen szorultak mesterséges
lélegeztetésre.
A járvány tavaszi kitörésekor gyűjtést kezdeményezett
a Romániai Vöröskereszt, és több mint 7 millió euró gyűlt
össze a Románia megmenti Romániát elnevezésű kampány keretében. Az adománygyűjtés során befolyt pénzből
a koronavírusos betegek kezelésében használt egészségügyi felszereléseket és védőeszközöket, valamint más
alapszükségleti cikkeket vásároltak.

Veress Endre költő, méhészeti szakíró. Megjelent
kötetei: Hazatérés (Litera Könyvkiadó, Bukarest,
1980), Csengőkóró (Litera, 1981), Évelő álmok (Litera,
1984). A rendszerváltozás után A szavak fények című
kötetét a Lyra Kiadó gondozásában 2005-ben jelentette
meg. A 89-es forradalom után több írása jelent meg a

Vasárnap című katolikus hetilapban. Bár az idő elszaladt felettük, a Garabontzia Könyvkiadó gondozásában
megjelentek a nem közölt alkotások az Őszi lángolások
című kötetben. Megrendelhető a www.garabontzia.eu
honlapról
vagy
személyesen
a Forradalom utca 4. szám alatt.

Kétszázezer lej értékű, hordozható lélegeztetőgépet adományozott szerdán a Romániai Vöröskereszt a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórház
intenzív terápiás részlegének. A performáns készüléket a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem sportcsarnokában kialakított
moduláris kórházban helyezték üzembe, ahol jelenleg az ország különböző részeiből hozott, koronavírussal diagnosztizált és súlyos állapotban
lévő betegeket látnak el.

Menyhárt Borbála

Őszi lángolások

RENDEZVÉNYEK
Főszerepben
a barna medvék

A marosvásárhelyi állatkert Ismerkedjünk az állatokkal!
című vakációs programja augusztus 15-én, szombaton
délelőtt 11 órakor a barna medvék kifutójánál folytatódik. A gyermekeknek és felnőtt kísérőiknek egyaránt
ajánlott tevékenység az oktatósorozat nyolcadik állomása.

Autótúra oldtimerekkel

Az európai oldtimer autók fesztiválja részeként a hét
végén, augusztus 15-én, szombaton és 16-án, vasárnap
kastélytúrát szerveznek. A találkozó a gernyeszegi Telekikastély udvarán lesz augusztus 15-én. 16-án innen indulnak túrára a régi autókkal, megállnak a
marosszentgyörgyi Máriaffi-kastélynál, a nagyernyei
Bálintitt-kastélynál, a sáromberki Teleki-kastélynál, felkeresik a vajdaszentiványi Zichy-kastélyt és az abafájai
Huszár-kastély romjait, majd a marosvécsi kastélynál tett
látogatás után visszatérnek Gernyeszegre.
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Az RMDSZ nem támogatja bizalmatlansági indítvány
beterjesztését a kormány ellen

Az RMDSZ nem írja alá a kisebbségi kormány ellen
beterjesztendő bizalmatlansági indítványt, arról
pedig, hogy megszavazza-e a kormánybuktatást,
az indítvány napirendre tűzése előtt dönt – közölte Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.

Az RFI – a francia közszolgálati rádió – román adásának
nyilatkozó politikus kifejtette: a magyar érdekképviselet sok
mindenben kifogásolja a Ludovic Orban vezette kormány tevékenységét, ugyanakkor senki sem tudja, hogyan alakul
szeptemberben a járványhelyzet, és nem lenne jó, ha a helyzet
súlyosbodása esetén a hatóságoknak még kevesebb eszközük
lenne a közbelépésre.
A frakcióvezető arra utalt, hogy a márciusban azért szavazott ismét bizalmat a parlament baloldali többsége a másfél
hónappal korábban megbuktatott, változatlan összetételű
PNL-kormánynak, hogy véget vessen a kormányválságnak,
és teljes jogkörrel rendelkező kormánya legyen Romániának
a világjárvány miatt bevezetett rendkívüli állapot idején. A bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén ugyanis a leváltott

kabinet korlátozott, ügyvivői hatáskörrel intézkedik az új kormány beiktatásáig, és nem fogadhat el rendeleteket.
Cseke Attila leszögezte: az RMDSZ nem akar politikai
játszmák részesévé válni, a bizalmatlansági indítvány esetleges megszavazása ügyében a szövetség egyesített frakciója
közvetlenül a voksolást megelőzően dönt annak függvényében, hogy az adott helyzetben mi a „leghatékonyabb” megoldás az ország számára.
A PNL-kormány ellen a legnagyobb frakcióval rendelkező,
tavaly ősz óta ellenzékben lévő PSD készül bizalmatlansági
indítványt beterjeszteni hétfőn. Marcel Ciolacu házelnök, a
PSD ideiglenes elnöke fejetlenséggel, korrupt közbeszerzésekkel, a gazdaság tönkretételével vádolta a PNL-kormányt,
amelyet szerinte csődöt mondott a járvány elleni küzdelemben.
A PSD külső segítség nélkül is be tudja terjeszteni a bizalmatlansági indítvány, a kormánybuktatás azonban kétséges az
RMDSZ támogatása nélkül.
Szeptember 27-én önkormányzati, év végén (vagy jövő év
elején) parlamenti választásokat rendeznek. (MTI)

Orban: megtettük az óvintézkedéseket
a tanévkezdésre és a választásokra

Ludovic Orban miniszterelnök szerint a kormány megtette a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány ellenére, a
fertőzésveszély növelése nélkül szeptember 14-én
meg lehessen kezdeni az új tanévet, illetve meg lehessen rendezni a szeptember 27-ére kitűzött önkormányzati választásokat.

A PNL kisebbségi kormányát vezető miniszterelnököt a baloldali parlamenti többség hívta a törvényhozás elé, hogy beszámoljon a koronavírus-járvány megfékezése, illetve a
tanévkezdés és a választások biztonságos megszervezése érdekében hozott kormányzati intézkedésekről.
Parlamenti beszédében Ludovic Orban rámutatott: a törvényhozás elvette a kormánytól a választások kitűzésének
jogát, tehát a PSD hiába próbálja ennek felelősségét a kormányra hárítani, a parlament baloldali többségén múlik, vállalja-e a felelősséget, hogy ismét elhalasztja a választásokat.
A miniszterelnök kifejtette: a választások nemcsak a demokrácia alapját jelentik, hanem a járvány elleni küzdelem szempontjából is fontos, hogy az önkormányzatok élén végre
megkérdőjelezhetetlen legitimitású polgármesterek álljanak,
akik nem újraválasztásuk esélyeinek csökkentését látják a népszerűtlen óvintézkedések meghozatalában.
Ludovic Orban szerint a kormány felkészült a választások
biztonságos lebonyolítására.
A szavazóhelyiségekben a maszkviselés mellett a fertőtlenítőszerek használata is kötelező lesz, az urnabiztosokat 5-5
védőmaszkkal látják el, és legalább másfél méterre ültetik, illetve átlátszó védőfallal választják el egymástól. A választók

maguk veszik majd el a szavazópecsétet, amelyet használat
után fertőtlenítve helyeznek vissza. A szavazást kétóránként tíz
percre felfüggesztik, hogy kiszellőztessék a helyiséget; ahol torlódás alakul ki, ott rendőrök vigyáznak majd arra, hogy a bejutásra várakozók biztonságos távolságra álljanak egymástól.
Ami a tanévkezdést illeti: hasonló óvintézkedéseket –
maszkviselést, távolságtartást, rendszeres fertőtlenítést – vezetnek be azokban iskolákban is, ahol a megszokott módon, a
tanárok és diákok jelenlétében zajlik majd az oktatás. A miniszterelnök emlékeztetett: a járványhelyzettől függ, hogy egy
adott településen a három lehetséges – zöld, sárga, vörös – forgatókönyv közül melyiket alkalmazzák. Azokon a településeken, ahol a fertőzési kockázat miatt távoktatást kell bevezetni,
a kormány az önkormányzatokkal közösen keres megoldást a
feltételek biztosítására.
Orban elismerte: az iskolák mintegy 20 százalékának nincs
internet-hozzáférése. Emlékeztetett: a rászorulók számára 250
ezer táblagépet vásárol a kormány, várhatóan jövő héten hirdetik ki a közbeszerzés nyerteseit.
Klaus Iohannis államfő múlt heti bejelentése szerint a legtöbb településen megnyílnak az iskolák, de ahol a járványügyi
helyzet indokolttá teszi, ott távoktatás bevezetéséről dönthet a
megyei járványügyi operatív törzs. Ennek eldöntéséhez az
utolsó két hét alatt diagnosztizált fertőzések ezer lakosra jutó
teljes számát veszik figyelembe.
Az egészségügyi miniszter szerint a 3200 település közül
2826-ban kezdődhet el a megszokott módon az iskola, tehát
mintegy 370 településen lehet szükség a részleges vagy teljes
online oktatás bevezetésére. (MTI)

MAROS MEGYEI TANÁCS

Hirdetés

A Maros Megyei Tanács értesíti az érdekelteket, hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
döntése értelmében környezeti hatásvizsgálat nélkül kezdheti el a munkálatok kivitelezését a
„151D jelzésű, Nyárádtő- Ákosfalva – Székelytompa közötti megyei út 24+382 km szakaszán elhelyezkedő vasbeton híd javítása” projekt keretében, amely Nyárádgálfalva község Nyárádszentlászló településén valósul meg.
A környezetvédelmi döntést besoroló határozat és ennek indoklása elérhető a következő weboldalon: http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek a határozatra vonatkozó megjegyzéseiket/észrevételeiket a döntésnek a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség honlapján történő közzétételétől számított 10 napon belül nyújthatják be levélben a következő e-mail-címre: office@apmms.anpm.ro.
Az elnök nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
főjegyző
Ovidiu Dancu
alelnök

Ország – világ
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Ismét megdőlt a napi
megbetegedések
és elhalálozások csúcsa

Ismét csúcsot döntött az egy nap alatt diagnosztizált
koronavírus-fertőzöttek, valamint a 24 óra alatt bekövetkezett halálesetek száma. A stratégiai kommunikációs törzs csütörtöki összesítése szerint az
utóbbi 24 órában újabb 1454 embernél mutatták ki
a fertőzést, ami húsz százalékkal haladja meg az
utóbbi két hét átlagát. A járvány terjedése a napi
esetszám néhány napos stagnálását követően kezdett ismét gyorsulni. Csütörtökön minden korábbinál
több, 53 koronavírusos beteg vesztette életét: ezzel
2860-ra emelkedett a járvány romániai áldozatainak
száma. A csütörtökön jelentett halálesetek száma
több mint 40 százalékkal haladja meg az utóbbi két
hét átlagát. Maros megyében az utóbbi napban 23
új megbetegedést jelentettek, újabb halálos áldozat
nem volt.

Költségvetés-kiigazításra
készülnek

A kormány eszközöl néhány módosítást a tervezeten, majd elfogadja pénteki ülésén a költségvetéskiigazításra vonatkozó sürgősségi rendeletet –
jelentette be csütörtökön Florin Cîţu pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint több pénz jut az egészségügyre és a beruházásokra. Florin Cîţu nem volt
hajlandó válaszolni arra az újságírói kérdésre, hogy
a tervezet tartalmazza-e vagy sem a nyugdíjemelés
elhalasztásáról szóló döntést. (Agerpres)

Pozitív értéktartományban
a külföldi tőkeberuházások

Júniusban ismét pozitív értéktartományba kerültek a
romániai külföldi közvetlen tőkeberuházások, amelyeknek értéke az első hat hónapban 352 millió euró
volt – közölte csütörtökön a Román Nemzeti Bank
(BNR). Tavaly az első hat hónapban a közvetlen külföldi tőkeberuházások értéke 2,697 milliárd eurót tett
ki, így az idei január-június időszak adata 87 százalékos visszaesést jelent éves összevetésben. Az idei
első két hónapban 409 millió euró külföldi működőtőke áramlott a román gazdaságba, de ez is már 70
százalékos csökkenést jelentett a tavalyi év azonos
időszakához mérten. Az első negyedév végén negatív értéktartományba kerültek a külföldi tőkeberuházások a koronavírus-járvány kitörése miatt, akkor
mínusz 551 millió eurót jegyeztek. Azóta ez a mutató
most került ismét pozitív értéktartományba. Tavaly
egész évben 5,296 milliárd eurót tettek ki a külföldi
közvetlen tőkeberuházások, amely a legmagasabb
érték a 2008-ban kirobbant nemzetközi gazdasági
válság óta. (MTI)

Számok és valóság

(Folytatás az 1. oldalról)
– a logikával és az elemzői várakozásokkal teljes összhangban – az derül ki, hogy a karantén idején főleg a
szakmunkások, a szolgáltatóipari és a vendéglátóipari
alkalmazottak sorait érintette a leépítés.
Mindezek fényében nevetséges a miniszternek és a
kormányfőnek az az érvelése, hogy hát tényleg felfüggesztettek vagy felbontottak több százezer munkaszerződést a karantén elején, de ezek többsége olyan
személyeké, akiknek több munkaszerződésük is volt. Az
akár több, részmunkaidős szerződéssel való munka nem
az előbb említett szakmai kategóriákra jellemző. Az
olyan inkább a magasan képzett, többféle munkakört is
ellátni képes szakemberek vadászterülete, míg a leépítést
elsősorban olyan alkalmazotti rétegek szenvedték meg,
amelyeknek nem magas szintű a képzettségük, és ezért
kevésbé valószínű, hogy gyorsan találnának ismét állást
maguknak, legalábbis a szakmájukban. Másrészt ott is
sántít a kormányosok érvelése, hogy nem részletezik a
teljes és a részmunkaidős szerződések számát. Ugyanis
nagyon nem mindegy a munkából élő emberek szintjén,
hogy teljes munkaidős szerződéssel vannak-e alkalmazva, vagy egy két-, esetleg négyórás részmunkaidőssel
szúrják ki a szemüket az állami sarcokat minimalizálni
igyekvő élelmes vállalkozók. Ilyen „apróságok”, mint az
adófizető megélhetése nem zavarják a minisztert és főnökét, akik kegyelemkenyéren tengetnék a napjaikat, ha
becsületes munkából próbálnának megélni. A keserű valóság csaló adatokkal való kozmetikázását bezzeg még
oktathatnák is.
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A szakember óvatosságra int

(Folytatás az 1. oldalról)
mint 3 fertőzött). Ahogy már beszámoltunk róla, szavait néhány óra
múlva visszavonta, ugyanis, akárcsak a kutatónak, aki szülő is egyben, sokaknak rémálomnak tűnt,
amit mondott.
– Az államelnök első napi teljesen helytelen kijelentésére kaptam
fel én is a fejem, és azonnal jeleztem is, hogy valami nincs rendben.
Nem tudom, hogy ennek következtében vagy saját maguk jöttek-e rá,
hogy a kijelentés helytelen. Másnap
következett a hibaigazítás, miszerint az esetszám nem 1, hanem az
utolsó 14 napra vonatkozik. Minimum egy beteg 1.000 lakosra 14
nap alatt, ez egy valamivel helyesebb megközelítés. Azonban ez sem
teljesen helyes, és komoly veszélyeket rejt magában, nem beszélve
arról, hogy az iskolák ezen helyesbített stratégia alapján sem tudják,
hogy milyen kockázatokkal kell
számolniuk, hogyan kell erre gyakorlatilag reagálniuk. Gondoljuk
csak el, ha számba vesszük, hogy
Maros megyének 550.000 lakosa
van, legalább 550-en kell megbetegedjenek 14 nap alatt ahhoz, hogy
zöldből sárga jelzésű kategóriába
kerüljünk. Ha az 550 beteg elsősorban a nagyvárosokban van, akkor
ez egy elég komoly számot jelent.
Ráadásul nem vették figyelembe,
hogy nem mindenkit diagnosztizálnak, tesztelnek. A szakirodalomból
tudjuk, hogy járvány idején legjobb
esetben háromból egy beteget, legrosszabb esetben tízből egyet diagnosztizálnak, ami azt jelenti, hogy
a fertőzöttek száma sokkal nagyobb, ezért az iskolakezdésre elképzelt stratégia rejtett veszélyt
hordoz magában.
Föltettem magamban azt a kérdést is, hogy digitális korszakban
élünk, ahol számítógépek, statisztikai lehetőségek, adatok állnak a
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rendelkezésünkre, amiből kiindulva
használnunk kellene olyan modelleket, amelyek pontosan megmutatják egy iskolának, hogy mire
számíthat, milyen kockázatokkal
néz szembe. A konkrét adatok alapján pedig az iskola vezetősége, a
város, a régió vagy akár az állam
kellene eldöntse, hogy mi a teendő.
A jelenleg megállapított zöld, sárga,
piros nagyon felületes stratégiák
sajnos nem nyújtanak igazi támogatást az iskoláknak abban, hogy mihatározzanak
és
képpen
cselekedjenek.
– Bár a képességfelmérő és az
érettségi vizsga jó tapasztalatot jelentett, kérdés, hogy maradt-e, lesz-e
lehetősége a tanintézeteknek, hogy az
iskola megkezdése után is biztosítani
tudják a vizsgák idején megkövetelt
feltételeket, ami nem kevés anyagi
ráfordítással jár.
– A vizsgák nem mérvadóak, mert
a diákok gyakorlatilag egy karanténhelyzetből érkeztek. Ezenfelül mindenki fel volt készülve, hogy
maszkkal vegyen részt, betartsa a
szociális távolságot, megmérjék a
hőmérsékletét, és az iskolában csak

a nyolcadik osztályt végzettek, az
érettségin csak a középiskolák végzősei voltak jelen. Egy iskolában,
amelybe ezer diák jár, összesen 80100 tanulóról volt szó, akiket szét lehetett osztani osztályokba, kis
csoportokba. Ők nem mentek ki szünetre, nem kellett egymást kerülgessék a mosdóban. Nagyon sok olyan
problémát elkerültek a vizsgáztatás
idején, amivel a tanintézetek megnyitása után szembesülni kell.
Visszatérve arra, hogy az iskolák
sok mindent nem tudnak, és sok
mindenre lenne szükségük, a levélben említettem egy amerikai kutatócsoportot, amely megalkotott egy
nagyon egyszerűen alkalmazható
modellt, amely megmondja, hogy
tanévkezdés után egy héten belül
hány fertőzött gyermek fog feltehetően az iskolába járni. Ezt a modellt
alkalmazva, amelyet egyébként a
Texasi Egyetem kutatói dolgoztak
ki, mi is kiszámoltuk, hogy egy
Maros megyei általános iskolába,
ahova 1000 diák jár, és amelyet a jelenlegi járványügyi helyzetben
megnyitnánk, az első héten minimum 1 és maximum 3 fertőzött diák
jönne. Ha az intézmény rendelkezik
egy ilyen számadattal, akkor el tudja
dönteni, hogy képes-e vállalni ezt a
rizikót, megvan-e az infrastruktúrája, a felkészültsége, meghozta-e a
szükséges egészségügyi intézkedéseket oly módon, hogy vállalni tudja
az oktatás elkezdését. Ha nem,
akkor a modellből kiderül, hogy
hány gyermekre kell csökkenteni az
iskolába járó diákok számát, hogy a
kockázat 1-re vagy 0-ra csökkenjen.
Ilyen modelleket és előrejelzéseket
kellene használni az iskolák biztonságos megnyitása érdekében. Ha ez
nem történik meg, akkor nagy valószínűséggel fertőzési gócok fognak
kialakulni a tanintézetekben, és ki
fognak terjedni az adott településre és
környékére is.

(Fizetetthirdetés)

– A nyílt levelet Ön azoknak az
intézkedéseknek a felsorolásával
zárja, amelyek a tanévkezdésre
szükségesek.
– Mindenekelőtt a nagyon óvatos
iskolakezdésre inteném az iskolaigazgatókat és a szülőket is. Természetesen tisztában vagyok azzal,
hogy vannak osztályok, amelyek diákjai kötelező módon iskolába kell
hogy menjenek, mert egyébként a
tanulási lehetőségeik nagyon leszűkülnek, gondolok itt az előkészítő és
az első osztályos gyermekekre, akik
írni-olvasni tanulnak, amit figyelembe kell venni. A nyolcadik osztályosok szintén a jövőjüket
meghatározó vizsga előtt állnak, az
érettségizők hasonlóképpen. Ennek
függvényében föltettem a kérdést,
hogy lehetne-e egy tapogatózó, fokozatos, inkább a biztonságot célzó
hozzáállást választani. Be lehetne
vinni az említett osztályokat, a diákokat kisebb csoportokra osztva a
távolságot is be lehetne tartatni. Ezt
a helyzetet hagyni kellene négy
hétig, hogy kiderüljön, mi történik.
Ha ez idő alatt minden rendben
van, nem alakul ki iskolán belüli
góc, sem iskolán kívüli terjedés,
akkor meg lehet gondolni, hogy
melyik a következő olyan osztály,
amelynek iskolába kellene mennie.
Az általános iskolában lehetne a
hetedik osztály vagy az ötödik,
amit az iskola vezetőségének kell
eldöntenie. A fokozatos iskolába
járás előnye a helyzet ellenőrzésén
túl, hogy az amúgy is túlterhelt
egészségügyi hálózatot meg lehet
kímélni az iskolák miatt kialakuló
esetleges tömeges fertőzéstől.
– Ritka az a tanintézet, ahol biztosítani tudják a járványügyi előírásoknak
megfelelő
körülményeket, azt, hogy továbbra
is egy váltásban járjon minden
osztály, és az előírt távolságot be
lehessen tartatni a szünetekben is.
– Azok az iskolák vannak a legnehezebb helyzetben, ahova több
mint ezer diák jár, és bekerül közéjük két-három fertőzött. Éppen a napokban számoltam ki azzal a kis
képlettel, hogy az ezer fölötti diáklétszám esetében körülbelül 1-3,
1-4 között lenne a tünetmentes, de
fertőzött diákok száma, ami azt jelenti, hogy ezek a tanintézetek semmiképpen sem gondolhatnak arra,
hogy teljes létszámmal induljanak.
A kis iskolák esetében viszont ez
lehetséges, például egy faluban
vagy egy községben, ahol kevesebb
a gyermek, a pedagógus és a kisegítő személyzet, és a településen
nincsenek fertőzöttek. Nagyobb iskolákban nagyobb a valószínűsége
annak, hogy a személyzet tagjai között is tünetmentes fertőzöttek legyenek. Összességében azonban
úgy tűnik, hogy a jelen járványügyi
helyzetben majdnem minden megyében a 250 diáknál többel rendelkező iskolák rizikója 1 vagy
nagyobb, mint 1, azaz a nyitás utáni
első héten legalább egy fertőzött diákjuk lenne.
– Sajnos a kisebb iskolákban,
ahol többségben ingázó pedagógusok tanítanak, egyesek a tömegközlekedési eszközöket veszik
igénybe, hogy a munkahelyükre
utazzanak. Sok településen az osztályok összetétele is a fertőzés veszélyét rejtheti.
– Ebben az esetben a közegészségügyi igazgatóságok kell tájékoztassák az iskolákat a fertőzéses
gócokról.
– Sajnos a jelentésekből a fertőzési gócpontok ismertetése szinte
mindvégig kimaradt, ami felháborító, és amit vétek lenne eltitkolni a
tanintézetektől.
– Mivel a városi iskolákba sok
vidéki gyermeket hoznak a környező falvakból, ezeket az adatokat
is pontosan ismerni kell, a kockázatfelmérés ugyanis ezeken csúszik
el. Mondhatjuk az Európa iskola
példáját, amelybe sok gyermek jár
a város különböző negyedeiből és
a környező falvakból is, ezért a

kockázatfelmérésnek ki kell terjednie a város metropoliszövezetére is,
nem csak magára a városra.
– Vannak körülmények, amikor az
online oktatáshoz kell folyamodni, a
tanárok tömeges kiképzése azonban
csak augusztus 24-én kezdődik. Arról
is szó volt, hogy azok a diákok, akiknek nincsen megfelelő eszközük, táblagépet kapnak használatba; kérdés,
hogy egyes családokban mennyit fog
tartani, ahol négy-öt gyermek van és
egy helyiség, ott hogyan tudják majd
használni.
– Ez egy nagy hiányosság, hiszen
nagyon nehéz volt és lesz az online
oktatás, mert akár teljes mértékben,
akár a sárga stratégia szerint nyílnak
meg az iskolák, elkerülhetetlen lesz,
hogy egyik vagy másik vissza ne
kerüljön az online oktatásba. Mindkét gyermekem, a másodikos és a
hatodikos is a második félévet online oktatásban végezte, s bár nagyon sokat segített a tanítónő és a
tanárok hozzáállása, még így sem
volt egyszerű. El tudom képzelni,
hogy mi lesz ott, ahol sem a diák,
sem a tanárok, sem a szülők nem
állnak hozzá úgy, ahogy kell. Ezek
nagy hiányosságok, s ha későn is, de
pótolni kell. Ellenpéldát is tudok
mondani, az orvosi és gyógyszerészeti egyetem, ahol tanítok, online
oktatásra váltott, és egy nagyon jó
teljesítőképességű rendszert sikerült
felállítani rövid idő alatt, és még a
gyakorlati oktatást is meg lehetett
oldani úgy, hogy a hallgatók meg
voltak elégedve. Akarni kell, mert
van rá lehetőség, csak az idő kevés,
de ehhez a különleges helyzethez
mindnyájunknak feltétel nélkül alkalmazkodni kell, hiszen az emberek egészsége és élete forog
kockán, nem csak az oktatás minősége. Mindenki abban reménykedik, hogy a gyermekek nem kapják
el a koronavírus-fertőzést, de kiderült, hogy Romániában a fertőzöttek
hat százaléka 18 éven aluli, ami
elég sok. Két tudományos adat szerint április 1–31-e között volt egy
európai szintű kutatás. Ha jól emlékszem, 82 európai gyerekgyógyászati
központból
582
koronavírussal fertőzött gyermeket
vizsgáltak, és abból négy haláleset
volt (kettő közülük előzőleg teljesen egészséges), ami majdhogynem
1 százalékot jelent. Jelenleg az
Egyesült Államokban a 20 éven
aluliak körében 90 halálesetet tartanak számon, és ezek csupán néhány
hónap alatt haltak meg. Ehhez képest az USA-ban évente 100 gyerek
hal meg influenzában. Tehát nem
szabad azt hinni, hogy a gyermekeket elkerüli a fertőzés, vagy kivétel nélkül nagyon könnyen átesnek
rajta. Ez a nagy többségre igaz, de
egyéni szinten ez a számítás nem
működik, és sajnos abban az esetben, ha a gyermekünk súlyos állapotba kerül, a statisztikák nem
sokat érnek.
– Mit üzen a döntéshozóknak?
– Kívánom mindenkinek, hogy
jól tájékozódjon, és azt követően jó
döntést hozzon. Főleg az iskolák
vezetőségének tanácsolom, hogy
nagyon lényeges pontos képet alkotni azokról a kockázati tényezőkről, amelyekkel napról napra szembe
fognak nézni, hiszen a döntéshozatal
az ő kezükbe került, de azzal együtt
a felelősség is. Ezért gondolom,
hogy az iskolák nagy többsége óvatos hozzáállást választ majd, hiszen
a cél nem az, hogy minden körülmény között iskolát nyissunk,
hanem hogy minél hosszabb ideig
minél biztonságosabban tudjuk működtetni a megnyitott iskolákat.
Ehhez a tanintézeteknek a közegészségügyi hatóságoktól és más fórumoktól adatokra lesz szükségük,
amelyek birtokában fel tudják mérni
a kockázatokat. A lázmérés nem ad
útbaigazítást, mert a gyermekeknél
hasmenéssel, hányással, kiütésekkel
jelentkezhet a fertőzés. Kíváncsian,
de ugyanakkor aggódva várjuk a
helyi döntéseket, s a választott biztonságos stratégiát is.
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Ábrám Zoltán

Csöbörcsök: már semmi sem emlékeztet a magyar múltra

A szovjet éra öröksége
Amint már leírtuk, Csöbörcsök lakói mintegy háromszáz éven át őrizték magyar nyelvüket, aminek biztosítéka volt az is, hogy a
katolikus missziók révén még sikerült fenntartani a katolikus életet. A 18. század közepén többségük még magyarul beszélt, amint
azt leírták róluk: „ezek a katolikusok a gyerekeiknek főleg a magyart tanítják meg, másodsorban a románt, harmadsorban a tatárt”.
A magyarok 1768 és 1770 között az orosz–
török háború során tűntek el Csöbörcsökről.
A település hosszú ideig tatár fönnhatóság
alatt állt, a kozákok többször kirabolták, felgyújtották. Az 1844-ben a magyar őshazát
kereső Jerney János már nem talált magyarokat „Csuburcsiban”. A történészek szerint
(Benda Kálmán: Csöbörcsök. Egy tatárországi magyar falu története a 16-18. században, Századok 1985/4.) „a 20. században már
csak néhány magyaros eredetű családnév
őrizte e keletre sodródott magyar közösség
emlékét”.
A 20. század elején a falunak két egyházi
iskolája volt: az egyik moldvai, a másik
orosz, ami a lakosság összetételét tükrözte.
Aztán elérkezett a szovjet éra, a kolhozosítás
időszaka Csöbörcsök lakói számára is, majd
a második világháború és az azt követő éhínség. Az ötvenes években ismét megindultak
a szövetkezeti gazdaságok, melyek kis idő
múlva egyetlen nagy kollektívbe fejlődtek. A
jó minőségű föld fele szántóföld, közel másik
fele gyümölcsös lett. A kedvező eredményeknek köszönhetően ötven évvel ezelőtt Csöbörcsök a Moldovai Szovjet Szocialista
Köztársaság egyik leggazdagabb településének számított. A háborút követő újjáépítések
időszakában volt egy terv, miszerint Csöbörcsököt agrárvárossá fogják alakítani, ennek
szellemében kezdtek bele a település újjáformálásába, s építették meg a mai arculatot is
meghatározó épületegyütteseket (pl. 1954ben a kultúrpalotát). 1958-ban hozták létre az
akkoriban példátlanul csodálatos Lenin Rekreációs Parkot, melyre méltán lehettek büszkék a helybeliek. Kiépült az infrastruktúra,
kórház, könyvtár, stadion, fürdő és gyógyszertár is létesült. Az 1990-es rendszerváltás
és a válság következtében a kollektív összeomlott, a társadalmi rétegződés gazdagok és
szegények között egyre inkább eltolódott.
A Szovjetunió bukását megelőzően élte
„virágkorát” a település, amelynek akkor
8880 lakosa volt. Sem előtte, sem utána nem
érte el ezt a létszámot. Az 1939-es szovjet
népszámlálás 6335 lakost tartott nyilván, közülük 5124 (80,88%) moldávnak vallotta
magát. A 2004-es népszámlálás 7176 lakosról
számolt be, ami már jelentős létszámcsökkenést jelentett. A lakosság túlnyomó többsége
moldáv, de külön falurészben élnek az oroszok és az ukránok, sőt egyéb nemzetiségűek
is laknak a faluban: bolgárok, németek, grúzok és mások – magyarok nélkül. Senki sem
vallotta magát magyarnak a lakosságból.
Csak arról van leírás, hogy legfeljebb egy-két
családnév utal a magyar eredetre.
Arról is szól a fáma, hogy a ma használatban levő templomot a 19. század elején építették, de a kommunizmus éveiben megszűnt
az eredeti rendeltetése, a kollektív gazdaság
raktárnak használta. No meg arról, hogy a
csöbörcsökiek őrzik hagyományaikat, melyek közül némelyek egészen a 18. századig

Cirill településnév

eredeztethetők vissza. Ma két moldáv és egy
orosz nyelvű középiskolája van a községnek.
Személyes benyomások a mai Csöbörcsökön
A Tiraszpolból délre vezető úton haladunk
Csöbörcsökbe. Kolhoz Lenina – az út szélén
markáns cirill betűkkel jókora méretű felirat
böngészhető egy sírkőre emlékeztető betonoszlopon. Az első két szó még érthető, de a
harmadikba már bele lehet bonyolódni. Maga
a helységnév oroszul: Чобручи [Csobrucsi].
Az oszlop alsó részén már mindenki számára
kivehető módon egy búzakalászon alma és
paradicsom pihen, mintegy alátámasztva az
egykori szovjet termelőszövetkezet bőséges
terménykínálatát. Továbbhaladva kék útjelző
tábla utal arra, hogy jobbra kell letérni a település felé, amelynek központja két kilométerre fekszik. Mindjárt a letérőnél jókora
méretű fedett építmény a buszra várakozók
számára, arrább kékre festett és díszített fakereszt, néhány méterrel távolabb egy, kezében szőlőfürtöket tartó női kőszobor. A
dolgozó nő motívuma visszaköszönt a múltból. A szimmetria kedvéért azonban a kátyús
aszfaltút túloldalán szintén szőlőfürtös férfimodell utal a bőségre.
Az út két oldalán fehérre meszelt törzsű,
helyenként összeölelkező fasorok mintegy
alagutat alkotnak. Megjelennek a szövetkezet
épületei, de kopottnak és kihaltnak tűnnek. A
település közvetlen bejáratnál egy újabb
szocreál kőszobor. Egészen a központig megyünk, leparkoljuk az autót, és sorra vesszük
a látnivalókat: községháza épülete, amelyben
posta, gyógyszertár és egyebek is helyet kapnak, szemközt kultúrotthon, még működő iskola, mára elhagyatott kórházépület. Az
oszlopos bejáratú községháza előtt – előre
borítékolható módon – Lenin-szobor áll. Az
viszont egészen kivételes, hogy a száz évvel
ezelőtti kommunista éra nagyvezére ülő helyzetben van. A tér jobb felén összesen öt pannón az élmunkások fényképei, alattuk
kibetűzhető a nevük. Nem fárasztjuk vele
magunkat, magyar név úgysincs már közöttük. Egyesek tele vannak mellre tűzött kitüntetésekkel. A többségi férfiak gyűrűjében
például Lidija Kirillovna agronómusnő. A
legtöbb plecsni Ivan Demjanovics mellén feszeng, ő volt ugyanis a kolhoz vezetője.

A művelődési otthon kívül-belül szépen
stilizált, neoklasszicista stílust utánzó impozáns méretű épületében több száz férőhelyes
multifunkcionális előadóterem, kisebb termek és irodák. A nagyméretű előcsarnokban
külön plakát hirdeti a néhány nap múlva, június 9-én esedékes koncertet Oroszország
nemzeti ünnepe alkalmából. Az orosz zászlós
díszítés nyilván nélkülözhetetlen. Egy hét
múlva két rubelért Tarzan nézhető meg a mozivásznon. A szovjet rendszerben és azt követően
szebb
időket
is
megélt
kultúrotthonban megtekinthető a falu története 1947-től napjainkig. Nyilván, egyetlen
utalás sincs a magyar múltra.
A kultúrház szomszédságában a valamikor
a szó szoros értelmében virágzó parkban már
nem működik a szökőkút, a növényzet is gondozatlan. A rendezett sorokban elhelyezett
málladozó kék padok arra utalnak, hogy szabadtéri előadásokat szerveztek itt valamikor.
A legkevésbé kopott a hősök fala, előtte hat,
művirágokból álló koszorúval. A vízfolyások
melletti kőszobrok már a múltból tekintenek
a látogatóra, amint a külön betontalapzatra
helyezett egykori mezőgazdasági gép is.
A központ része az üzletsor, ahol élelmet
és használati eszközöket lehet vásárolni. Az
erre vetődő idegen számára váltóiroda működik, egy euróért tizennyolc transznisztriai rubelt adnak. Az üzlet előtt egy idősebb férfi a
beszélgetőtársam. Beszámol arról, hogy valamikor moldáv falura és orosz falura oszlott
a település, ma azonban nagy a keveredés.
Magyarokról, magyar múltról nincs tudomása. Annál inkább felsejlik benne, hogy valamikor szépszámú zsidó közösség lakott itt.
A Leninről elnevezett főúton haladva feltűnően sok delfines motívumot láthatunk a
kapukon. Néhány egészen régi autentikus falusi házon kívül a település épületeinek a
többsége a szocialista éra jegyeit hordozza. A
községben az ortodox templom mellett baptista imaház is működik. A település határában hömpölyög a Dnyeszter.
Kihagyhatatlan módon ellátogatunk a község temetőjébe. Egészen vegyes temető, ahol
a moldáv jelleg és a pravoszláv kettős keresztek társaságában a kommunista hősöknek kijáró gúla alakú, vörös csillagot nem

Üldögélő Lenin a községháza előtt

nélkülöző sírkövek (vagy még inkább emlékkövek) is megférnek egymással, a legegyszerűbb kékre festett fémkereszttől a halott arcát
megörökítő gránittömbökig. A temetőben kizárólag cirill betűk vannak a sírkövekbe
vésve, mintha valamelyik oroszországi temetőben lennénk. Semmi sem utal arra, hogy
kétszázötven éve római katolikus magyarok
lakták a települést. De mégis, mégis! Elhatalmasodik rajtam egy kellemesen barátságos és
megnyugtató érzés: valamikor magyarok
éltek itt, magyarul beszéltek és imádkoztak.
A Csöbörcsökön látottak azt a következtetést erősítik meg bennem, hogy szebb napokat is látott a település. A valamikori
virágzását nélkülöző park, az immár málladozó épületek, a részleges elhanyagoltság látványa bárkiben azt tudatosítja, hogy a szovjet
érában élte „aranykorát” a nagyközség. A látványon túl számomra ennél mélyebb a
múltba való visszatekintés. Hiszen tudom,
hogy kétszázötven, háromszáz, négyszáz, ötszáz évvel ezelőtt magyar szempontból szintén „virágkorát” élte Csöbörcsök. Ennek a
tudatnak a megerősítése a hely szellemének
a megtapasztalása által – ez az, amiért végül
is érdemes volt ide eljönnöm. A legkeletibb
csángó település nyomában taposva.
Epilógus
A természetes körülmények között létrehozott legkeletibb magyar település nyomai ma
már csak a tudatunkban és a történetírásban
léteznek. A kivételes módon a Dnyeszteren
túl alapított és három évszázadon át magyarságát és római katolikus hitét őrző legkeletibb
csángó falura már semmi sem emlékeztet,
senki sem emlékezik a településen. Nemcsak
nekünk, hanem a helybelieknek is kuriózumnak tűnik, hogy magyar emlékeket keresünk.
Mindhiába.
Mégis. A világhálóról tudom meg, hogy a
stuttgarti magyarok Csöbörcsök táncegyüttest működtetnek. Táncegyüttesük több mint
három évtizedes múltra tekint vissza, és 1989
óta kizárólag a Kárpát-medence különböző
magyarlakta vidékeiről származó, eredeti
néptáncokat táncolnak. Vajon mi a névadásuk
története? Vajon ők is a legkeletibb csángó település nyomában jártak egykoron?
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11. Dol-de-Bretagne, Dinan és Josselin

Veress László

Saint Malótól délkeletre, egy ősidőktől lakott, sziklás területen fekszik Dol-de-Bretagne falu. A legtöbb breton településhez
hasonlóan ez is a 6. században alakult ki. Első
püspöke Szent Sámson volt, Bretagne hét alapító szent püspökének egyike. Az általa aladoli
apátság
egyházmegyei
pított
központként működött a Karoling-korban a
hét zarándokút egyik állomásaként. A 9. században a vikingek kifosztották, úgy tűnt,
hogy Normandiához csatolják, de a bretonok
elűzték őket. Később még egyszer kifosztották és felégették a települést.
Hódító Vilmos is ostromolta a várost, támadása megjelenik a bayeux-i kárpiton is.
A ma is látható katedrálist a 12. században
kezdték építeni, a Bretagne-ban ritka angolnormann stílusban. Hasonló templomok
Nagy-Britanniában vannak.
A százéves háború végére a város nagyon
leszegényedett, a háborúban, 1437-ben egy
angol támadás következtében lakosságának
harmada hajlék nélkül maradt, a város faluvá
vált.
A lakosság kedvezően fogadta a francia
forradalom által hozott változásokat, ezt tanúsítják a forradalom idején, de később is lezajlott ünnepségek, mint például XVI. Lajos
kivégzésének évfordulja (1795-től), az Első
Francia Köztársaság megalakulásának évfordulója (szept. 21.), és a tény, hogy Dol-deBretagne-ban a székesegyházat istállónak,
majd raktárnak alakította át a polgárság.
A település neve Dol volt, a Dol-de-Bretagne nevet 1924-ben vette fel. A német megszállás alól 1944 szeptemberében szabadította
fel az amerikai gyalogos hadosztály.
A falu főutcája közelében kialakított parkolóban szállunk ki az autobuszból, és indulunk gyalogos városlátogatásra a Stuart nevű
nagysétányon. Ebben az utcában van a város
és az idevalók szerint egész Franciaország
legöregebb háza, amely a 15. századtól áll
változatlanul. Jellegzetes breton ház, időtálló
gránitkockákból épült. A gránitból épült
házak mellett gyakran kolombázs házak is
láthatók. Az utca az innen származó Stuart
(kiejtése: Sztjúört), de az erdélyi köztudatban
egyszerűen Stuárt) családról kapta a nevét. A
doli család egyik tagja Skóciában örökös udvarmesteri (angolul steward) méltóságot szerzett, innen ered a Steward név, a családból
több skót és angol uralkodó került ki, a Stuart
formát a tragikus sorsú királynő, a világtörténelem egyik legismertebb alakja, Stuart
Maria használta először.
A sétálóutcáról letérve, „toronyiránt” a
doli katedrálishoz megyünk. A római katolikus székesegyház Szent Sámson nevét viseli,
kezdetben román, majd nagyobb részét gótikus stílusban (12-13. század) építették, két
tornya közül az egyiket 1300-ban fejezték be,
a másik mind a mai napig befejezetlen. Régi
bútorzata elpusztult, jelentős károkat szenvedett a francia forradalom egyházrombolása
miatt. A nagy, gránitból faragott főbejárata
fölötti íven Krisztus életéből és szenvedéséből ihletett, szép, kőbe faragott szobrokat láthatunk, keleti kapuján Szűz Mária életével
kapcsolatos eseményeket jelenítettek meg az
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egykori kőfaragók, nyugati kapuján szentek
szobrai, köztük Szent Sámson életével és halálával kapcsolatos díszítőelemeket láthatunk. A székesegyház közelében van a
település múzeuma, ahol számtalan értékes
breton egyházi és világi tárgyi emléket állítottak ki.
Dol-de-Bretagne közelében terül el a
Champ Dolent, vagyis a „Dol mezeje”, ahol
a breton félsziget nevezetességei, a menhirek
legszebbike és legmagasabbika áll. A menhir
a megalit kultúrából (Kr. előtt 2000-3000)
származó, függőlegesen felállított hatalmas
kő, amiről a carnaci látogatásunkkal kapcsolatos részben bővebben szólunk.
A Dolent mezőn látható menhir magassága
közel tíz méter, vörös gránitból készítették,
kb. 100 tonna súlyú, ovális és sima felületű
óriáskő (megalit, monolit). A főút közelében,
egy piknikmezőnek bekerített területen áll, de
szabadon látogatható. A kő mellett rövid leírás is olvasható a történetéről. Egy időben
keresztet is helyeztek a tetejére, hogy keresztény emléknek mutasson, valójában nem az,

Dinan, öreg faépület, patika és utcai zenész

el is távolították róla. 1889-től történelmi
emlék Franciaországban. Keletkezése idején
a mező mocsaras volt, de ez a hely mintegy
30 méterrel kimagaslik a környezetéből.
Négy-ötezer éve élt készítői teljesítménye
csodálatra méltó, tiszteletet érdemel, a négy
kilométerre fekvő mont-doli kőbányából hozták ide egykor. Sok legenda született eredetéről, ezek közül a legismertebbek:
Az égből pottyant le, hogy szétválasszon
két felhergelt testvért, akik közel voltak
ahhoz, hogy megöljék egymást; Caesar helyezte oda, amikor elfoglalta
Galliát; A Szent Sámson-székesegyház építése idején a sátán ezt
a követ dobta le, hogy szétzúzza
a székesegyházat, de a kő csak a
katedrális északi tornyát találta
el, amelyet nem is építettek újra,
aztán a kő arra a helyre repült,
ahol most is áll; Maga a sátán
vált kővé, amikor Szent Sámson
az első templomot építette a közelben; Mikor meghal valaki, a
kő mindig leereszkedik egy kicsit a földbe, és amikor teljesen
eltűnik, eljön az utolsó ítélet és
a világvége; A tradíció szerint a
frankok egyik királya itt ütközött meg rebellis fiával.
Fotószünet után továbbutazunk Dinan városába.
Dinan történelmi város, Dinard üdülővároshoz hasonlóan a
Rance folyó bal oldalán, egy
breton fjordnak nevezett szűk
völgyből kimagasló fennsíkon
fekszik. Idegenvezetőnk szerint
a város olyan szép és különleges, hogy csak a Disney meséiben van hasonló, a való életben
„nincs is”. A legtöbb, festői környezetben épült szép város a
modern világban kereskedelmi

Dinan falai és a kikötő

várossá alakul, elveszíti varázsát, de Dinan nem tartozik ezek közé. Méltán viseli
a „történelmi és művészetek
városa” címet. Számos képzőművész, szobrász, metkönyvkötő,
szetkészítő,
üvegfúvó él ott.
Igazi meseváros, talán a
legszebb Bretagne-ban, félig
fából készült kolombázs
épületei közül nem egy még
a 14. században épült, és a
várost körülölelő erődítmény széles falainak nagy
része épen fennmaradt négy
monumentális kapuval, a falakon órákig lehet sétálni.
Az autóbuszról a város főterén szállunk le, Bertrand
du Guesclin lovag szobra
közelében. A lovas szobor a
lovag nevét viselő téren azon
a helyen áll, ahol 1364-ben a
hős egy angol bajvívót legyőzött párviadalban, minek
eredményeként a várost ostromló angol hadsereg feladta a harcot, és örökre
elvonult a város falaitól.
A főtértől valódi középkori hangulatot árasztó, szűk
mellékutcákon megyünk a
város másik nevezetessége,
az óratorony irányába. Itt
mintha megállt volna az idő.
A 15. században épült óratorony kilátójához
158 lépcső vezet, de megéri a fáradságot a
városra és a környékére nyíló kilátás miatt,
szép időben egészen Saint-Malóig, sőt,
Mont-Saint-Michelig is el lehet látni.
A város másik nevezetessége a Saint Sauveur- (kiejtése: Szent Szovör) bazilika. A székesegyház legrégebbi részét a 12. században
építtette román stílusban egy, a szentföldi keresztes háborúból visszatért lovag. A 15. században jelentősen átalakították, kibővítették.
Du Guesclin lovag szíve itt van elhantolva.
Kolostora a 13. században épült. A székesegyház mögötti angolparkon keresztül virágokkal szegélyezett sétány vezet az
erődítmény falához és egyik bástyájához. A
sétány végén gyalogátjárót nyitottak a várfal-

Josselin, a Rohanok kastélya

ban. A fal másik oldalán csodálatos kilátás
nyílik a „kanyon” mélyén kanyargó folyóra,
a kikötőre és a 40 méter magas, 250 méter
hosszú viaduktra, amely átível a folyó völgyén, összeköti a kanyon két oldalát. A folyóhoz lefelé hosszan elnyúló, cikcakkos,
csigalépcsőszerűen kiépített út vezet.
A folyó partján sétálunk tovább a viadukttal szembeni több száz éves kőhídhoz, ahonnan a kikötő teljes szépségében tárul elénk. A
kikötőből északi irányba egész Saint Malóig
lehet hajókázni, jó lenne egy hajókirándulásra elmenni, de erre nincs időnk.
A Rance folyó partjától a kikötőt és a várost összekötő Rue Jerzual nevű keskeny és
meredek utca évszázados házai között térünk
vissza az autóbuszhoz, és utazunk tovább a
breton félsziget nyugati részébe.
Nyugat-Bretagne határa közelében, az
Oust folyócska mellett terül el Josselin városa, a híres-neves breton fejedelmi Rohan
(kiejtése: Roán) család ősi fészke. A Rohan
család rokonságban állt Európa legtöbb uralkodó családjával. Gyönyörű romantikus várkastélyuk egyik oldala masszív bástyáival az
Oust partján áll, a másik oldala a dombra
épült település egyik utcájáig ér fel, a szintkülönbség legkevesebb 15 méter. A város felőli oldalon helyezkedik el a kastélyrész,
amelyet a 15. század végén elkészült formájában állítottak helyre, ugyanis a hugenottákkal szimpatizáló Rohanok várkastélyát és
kilenc bástyájából hatot Richelieu bíboros leromboltatott. Az újjáépített, több mint 70
méter hosszú kastély földszintje látogatható,
emeletein a család leszármazottjai laknak. A
kastély méreteire jellemző adat: ebédlője
160, a szalon (társalgó) több mint 200 négyzetméteres. Könyvtárában értékes régi
könyvgyűjtemény látható.
Josselin városkának magyar vonatkozása
is van. Temetőjében nyugszik Szabó Zoltán
író, falukutató, lap- és könyvszerkesztő, a
magyar szociográfiai irodalom klasszikusa.
A kommunista hatalom miatt vándorolt ki
előbb Angliába, majd Franciaországba.
Spectator álnéven évekig a Szabad Európa
Rádió, a BBC és az Amerika Hangja munkatársa volt. Élete utolsó éveit Josselinben töltötte.
A nap már lenyugvóban volt, amikor továbbindultunk éjszakai szállásunkra, Quimperbe.
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Kiss Székely Zoltán

Augusztus derekán járunk. Napraforgók
érő tányérjai lassabban fordulnak már a nap
felé. A nap már átadta nekik tüzét. Innentől
már csak a termés beérlelése a gondjuk. KálnokyLászlóversnek ajánlása – Strófák Ferenczy Noémi gobelinjeihez – éppen e
megszenvedett varázst vetíti a múló idő vásznára:
Feléd fordítjuk szüntelen az arcunk,
bálványunk, éltetőnk, tüzes korong!
Hasonlítunk hozzád. Talán miattunk
aggódsz, ha fényed felhők közt borong.
Szánd tányérképű rokonaidat
rövidre szabott életük miatt!
Számlálhatatlanok évmillióid,
s kóróvá száradunk mi őszutóig.

ronázó templomok, főpapi székesegyházak,
számtalan monostor, búcsújáró hely és kisebb
templom az ő égisze alatt állottak. Az ünnepet Székesfehérvárott István is megüli. Egyik
alkalommal a Napbaöltözött Asszony nagy
jeléről Gellért beszélt a király és udvara előtt.
Az Érdy-kódex nyilván hazai hagyomány
nyomán írja, hogy Gellért tanácsának intéséből akkoron kele föl, hogy az Szüz Máriát ez
Magyarországban Bódogasszonynak, avagy
ez világnak Nagyasszonyának hívnák. Szent
István királ es ez szegény országot Bódogaszszony országának nevezé. István az országot
a Szűzanya szimbolikus tulajdonának, Mária
örökségének érezte, vallotta. E választásba
még nyilván a pogány Boldogasszony-tisztelet, az Emese-hagyomány is közrejátszott.

Én az ki azelőtt iffiu elmével
Játszottam szerelemnek édes versével,
Küszködtem Viola kegyetlenségével:
Mastan immár Mársnak hangassabb versével
Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja.
A Magyarok Nagyasszonya néven az 1896.
Fegyvert, s vitézt éneklek, török hatalmát
évi millennium óta ünnepként üli meg – nem
Ki meg merte várni, Szulimán haragját,
csak a katolikus, hanem – az egész magyarAma nagy Szulimánnak hatalmas karját,
ság.
Az kinek Europa rettegte szablyáját.
Az ünnep nyolcadába Szent István napja is
beleesik. Az aratás után végre a falu népe
Musa! te, ki nem rothadó zöld laurusbul
szusszanhat egyet. Így ez a magyar egyházi
Viseled koszorudat, sem gyönge ágbul,
év egyik nagy ünnepi időszaka.
Hanem fényes mennyei szent csillagokbul,
A krónikás hagyomány SzentGellért püsVan kötve koronád holdbol és szép napbul;
pök érdemének tudja be, hogy Jézus anyja
magyar földön a Boldogasszony nevet kapta.
Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat,
A velencei Gellért képviselte idegen egyház
Az ki örökkén volt, s imádod fiadat
az ősvallásunk istenasszonya iránti hódolatot
Ugy, mint Istenedet és nagy monárchádat:
aknázta ki ezzel a gesztussal a keresztény
Szentséges királyné! hivom irgalmadat.
eszmék gyorsabb elfogadtatása érdekében.
István, aki a pápától kapott koronát, Szent
Adj pennámnak erőt, ugy irhassak mint
Péter kegyelmébe ajánlotta Magyarországot.
Amikor azonban a pápák erre való hivatko- volt,
zással akarták érvényesíteni hűbérúri jogaikat
Arrol, ki fiad szent nevéjért bátran holt…
István utódaival szemben, azok igazítottak
valamelyest a tényeken. Úgy íratták újra az
…Lássák pogány ebek: az ki Istentől fél,
államalapító legendáit, mintha nem Péternek,
Soha meg nem halhat, hanem örökkén él.
hanem Máriának ajánlotta volna fel az orszáLám, ZrínyiMiklós is a Szigeti veszedegot. Az Árpád-korban mindenesetre Szűz lem első énekében a Magyarok NagyasszoMária lett a magyarok legfőbb oltalma, a ko- nyát invokálja.

Augusztus 16-a Szent Rókus (francia
Roche, olasz Rocco) napja. Noha az egyház
hivatalosan sohasem avatta szentté, mégis
tisztelt és szeretett alakja volt a katolikus jámborságnak. Rókus (1293–1327) francia földön, Montpellier-ben született. Felserdülvén,
vagyonát felosztotta a szegények között,
majd Rómába zarándokolt. Útközben pestisjárvány tört ki, annak betegeit gyógyítgatta.
Rómából visszatérőben maga is megbetegedett. Előbb egy angyal, majd egy hozzászegődött kutya ápolta. Amikor felépült,
hazaindult. Otthon nem ismerték fel, kémnek
nézték, és börtönbe vetették. Ott is halt meg.
A „fekete halál” aratása a XIV. században
volt a legszörnyűbb Európában, de Rókus
csak a rákövetkező században lett a pestisesek elismert védőszentje. 1485-ben földi maradványait
a
velenceiek
ellopták
Montpellier-ből, és Velencébe vitték. Megalapították a Szent Rókus Társaságot (Scuola
di San Rocco), melynek tagjai az ő védnöksége alatt betegek gyógyításának szentelték
magukat. Hasonló intézményeket: Rókusnak
szentelt templomokat s hozzájuk kapcsolódó
közkórházakat ettől az időtől kezdve Európa
számos országában alapítottak. A pesti Rókus
Kórház 1796–98 között épült. Rókust Sebestyén, illetve KozmaésDamjánorvosszentek
társaságában
is
ábrázolták.
Zarándokköntös a ruhája, kezében bot, a vállán kobaktök és tarisznya, fején széles karimájú kalap. Hűséges kutyájával együtt
ábrázolták, amint a szájában kenyeret tart,
vagy épp a szent lábsebét nyalogatja. A kenyeret hozó eb a búzaérlelő kánikula jelképe.
Augusztus 20. a magyar államalapítás
napja, egyben az újkenyér ünnepe. Első királyunk névválasztása tudatos lehetett az európai keresztény államok közé beilleszkedni
vágyó Géza fejedelem részéről: István, görögül Sztephanosz azt jelenti: „koszorú, korona”. Hogy a név jelentőségét ismerték,
arról a Kálmán-kori Hartvik püspök féle István-legenda tudósít. Eszerint a szülés előtt
álló Sarolt fejedelemasszony előtt álmában
megjelent Szent István első vértanú, s így
szólt hozzá:
Bízz az Úrban, asszony, s légy biztos, hogy
fiút fogsz szülni, akinek e nemzetségben először jár korona és királyság, és az én nevemet
ruházd reá.

A korona általában mindenütt nagy tiszteletben állt, de az a fajta szentség és közjogi
méltóság, amit a magyar nemzet tulajdonított
a Szent Koronának, másutt ismeretlen.

És az vény Geysa herceg megajándékozá
a főfő urakat, és sok vámokat és harmincadokat megengede az országnak. A hadakozó
vitézeket kedig megajándékozá zsoldpénzekkel és sok gabonákkal. A községnek is pénzt
hányata kapdosásra – írja HeltaiGáspár a
Krónika az magyaroknak viselt dolgairól
művében, Az magyari királyok bevezetőjében.
De kevés üdő múlva annak utána meghala
a Geysa herceg, kit az ő fia, az István király,
eltemete nagy tisztességgel. Lőnek pedig ezek
Krisztus urunknak születése után e tájban,
mikoron írnának 996.
Mikoron ez okáért az első István király, kit
Szent Istvánnak is neveznek, királlyá lött
volna, igen eszesen bírá az ő tisztit, s mindenkoron szöme előtt viselé az Istent, tudván,
hogy ennek kellene számot adni minden cselekedetiről.

Ma azonban, kedves Olvasóm, nem ezzel
rekesztem be heti sétánkat a Természet és történelmünk közös mezsgyéjén, hanem egy e
napon, 1901. augusztus 20-án született olasz
költő, SalvatoreQuasimodo soraival:
A hársak csípős illata elmerül
az esős éjszakában. Hiábavaló lesz
az öröm korszaka, viharos kitörése:
villámharapása szétporlik, mint a víz.
Alig marad leplezetlen a fásultság,
egy kézmozdulat, egy szótag emléke,
de csak mint a madár lassú röpte
a köd párái között. És vársz még,
nem tudod mit(…)

Talán a világjárvány csendesültét, békés
nyárvégét, talán, hogy összegyűljön a kellő
számú támogatás a Székely Nemzeti Tanács
kezdeményezésére a nemzeti régiókért, Talán
a szív szavára.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, augusztus idusán

Az AZOMUREŞ ügye Theodora Benedeket is foglalkoztatja

A PNL polgármesterjelöltje az Azomureş vezetőségének asztalára tette a marosvásárhelyiek kérdéseit

Theodora Benedek a kombinát
ipartelepén találkozott Harri Kiiskivel, az Azomureş vezérigazgatójával. A PNL marosvásárhelyi
polgármesterjelöltje az Azomureş
kombinát működésével kapcsolatos,
Marosvásárhelyt érintő problémákat
vetett fel. A találkozón részt vett
Cristian Chirteş szenátor is, a PNL
Maros megyei tanácselnökjelöltje.
A beszélgetés a köré a közel 180
kérdés köré épült, amelyeket Theodora Benedek a marosvásárhelyiektől kapott a két nappal korábban
meghirdetett felhívásában.
Riporter: A beküldött kérdések
alapján mitől félnek leginkább a
marosvásárhelyiek az Azomureş
szomszédságában?
Theodora Benedek: Az emberek
leginkább egy esetleges, Marosvásárhely lakosságára nézve pusztító
hatású robbanástól tartanak, a kombinátot a beküldött levelekben nagyon sokszor „időzített bombának”
nevezik. Az Azomureş vezetőségével folytatott beszélgetésből kiderült, hogy a legnagyobb fenyegetés
lényegében nem egy esetleges robbanás lehet, hanem a tárolótorony-

ból való ammóniaszivárgás. Az ammóniagőzök rendkívül mérgezőek,
sőt halálosak is, ha nagy mennyiségben kerülnek a levegőbe. Az Azomures vezetősége szerint jelenleg
rendelkeznek érzékelő és gyors beavatkozásra alkalmas eszközökkel,
hogy szivárgás esetén megakadályozzák a mérgező gőzök elterjedését, a folyékony ammóniarétegek
azonnali betakarásával, ami számottevően csökkenti ezeknek a gőzöknek a levegőben való elterjedését.
Riporter: Az Azomureş a nemrégi bejrúti robbanás kapcsán is
szóba került. Erről beszélgettek?
Theodora Benedek: A beszélgetésből úgy értettem, hogy az ammónium-nitrátot
nem
az
ipartelepen tárolják, hanem azonnal
a felhasználóhoz küldik, ami jelentősen csökkenti a robbanás esélyét.
Ugyanakkor dolgoznak egy biztonsági tanulmányon, amely 2020
szeptember-októberre készülhet el.
Ez a tanulmány pontosan megmondja majd, hogy milyen kocká-

zatoknak vagyunk kitéve, és milyen
intézkedéseket kell foganatosítani,
nyilatkozta a PNL Marosvásárhely
polgármesterjelöltje.
Riporter: Mi a helyi közigazgatás, és különösen a polgármesteri
hivatal szerepe az Azomuressel
való kapcsolatban?
Theodora Benedek: A beazonosított problémák egyike az, hogy
működési engedélyt adtak ki néhány, a kombinát közelében található benzinkútnak, holott ez
veszélyes. Egy általános városfejlesztási terv hiányában a polgármesteri hivatal engedélyezte a
lakóövezetek kiterjesztését a kombinát közvetlen közelébe, annak ellenére, hogy ezáltal az itteni lakosok
folyamatos ártalomnak és zajszenynyezésnek vannak kitéve. Nem tartottak be bizonyos kötelező
intézkedéseket, mint például ütközőzónák vagy védett területek létrehozása a kombinát körül, ami probléma
a kombinátnak is, de különösen a lakosság számára jelent gondot.
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Ugyanakkor megállapítottam,
hogy a kombinát mögött, pár méterre tőle, jelenleg felújítanak egy, a
polgármesteri hivatal tulajdonát képező épületet, amelynek a rendeltetése szociális menhely lenne
hajléktalanok számára, habár az a
zóna lényegében lakhatatlan az épülettől néhány méterre található ipari
berendezések okozta erős zaj miatt.
Riporter: Sokat beszélnek az
Azomureş kombinát alkalmazottai
számáról, illetve az üzem Marosvásárhely költségvetéséhez való hozzájárulásáról. Mi a valós helyzet
számokban kifejezve?
Theodora Benedek: Az Azomureş kombinát 100 hektárnyi ipari
plaformon terül el Marosvásárhelyen, 2.400 alkalmazottja van,
amelyből 1.100 közvetlen alkalmazott és 1.300 alvállalkozó.
A kombinát 1,8 millió tonna
műtrágyát gyárt, amelyből 1,2 milliót
a belföldi piacon értékesít, lefedve a
román műtrágyapiac 50 százalékát.
A romániai piac maradék 50 százaléka főleg importból egészül ki.
Az Azomureş 3.750.000 lej adót
és illetéket fizet évente a helyi költségvetésnek, és Marosvásárhely
legnagyobb adófizetője.
Riporter: Mennyire tartja tiszteletben az Azomureş kombinát az európai környezetvédelmi előírásokat,
és mit mondhatunk Marosvásárhely
levegőszennyezési mutató- inak az
elemzéséről?
Theodora Benedek: Beszéltünk
az Európai Bizottság Green Deal
stratégiájához történő csatlakozás
előnyeiről, az üvegházhatás csökkentése érdekében 2030-ig. Úgy értettem, hogy az Azomureş ezt a
standardot legkésőbb 2025-ig tervezi bevezetni.
Az utóbbi időben Marosvásárhelyen végzett levegőminőségi méré-

sek értékei kevesebbek, mint a
megengedett maximális értékek, de
úgy tudom, hogy a méréseket nem
versenyképes eszközökkel végezték. Ezért kellene Marosvásárhely
levegőminősége mérésére versenyképes stratégiában gondolkodni az
Európai Bizottság elfogadott mutatói alapján, performáns műszaki
eszközökkel, és ezt független szervezetek kellene végezzék.
Riporter: Milyen következtetésekre jutott Ön az Azomureş vezetőivel folytatott első beszélgetés után?
Theodora Benedek: A törvény
értelmében a kombinát bezárása
nem tartozik a polgármesteri hivatal hatáskörébe, a különböző jelöltek által megfogalmazott, az
embereket félrevezető populista
üzenetek ellenére.
A polgármesteri hivatal ellenben
hozzájárulhat a marosvásárhelyiek
biztonságának növeléséhez és a
légszennyezés csökkenéséhez azáltal, hogy kéri az Azomureş vezetőségétől a mérgező gázak kibocsátását és a zajártalom csökkentését célzó konkrét stratégiák betartását, és főleg olyan városrendezési
tervek kidolgozását, amelyekkel
tiszteletben tartják a kombinát körüli biztonsági zónákat.
Nagyon fontos viszont egy
konkrét stratégia a balesetveszélyek csökkentésére. Úgy gondolom,
rendkívül
fontos
a
közvélemény tudomására hozni a
biztonsági tanulmány konklúzióit,
mihelyt elkészül a tanulmány, majd
ezt követően egy közvitát szervezni
erről a témáról.
Az Azomures kombinát ügye és
ennek a közmeghallgatásnak az eredménye minden bizonnyal szerepelni
fog az én polgármesteri és Románia
kormányában dolgozó kollégáim tevékenységnaplójában. (Fizetett hirdetés)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Kiss Viktor, Marosvásárhely, 1848. út
Józsa Sándor, Marosvásárhely, 1848. út
A pályázati rejtvény megfejtése:
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AZ ÖSSZETŰZÉS.
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a 0742-828-647-es telefonszámon.

HARAPDÁL
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VÍZSZINTES:1.Ügyvéd,hírlapíró,teológiaitanár,200éveszületett(Lajos).10.
Természetfölöttinek tart. 11. Német személynévmás. 12.Orvos,kolozsvárifőbíró,300
évehunytel(György).17. Svájci író (Claude). 18. Reg és … (Arany J.). 19. Nála lentebbi
helyre (nép.). 20. Hamis. 21. Német folyó és vidék. 24. A szabadban. 25. Bolt, raktár
(angol). 27. Kolumbusz legkisebb hajója. 29. Fél tucat. 30. Torino folyója. 31. Mutatószó.
32. Győzelem. 33. Nebraskai város. 36. Palindrom férfinév. 38. Szibériai folyam. 39.
Gésa! 41. A Jupiter egyik holdja. 43. Rendfokozat. 45. Akkád eposz. 47. Más néven. 49.
A jód és a króm vegyjele. 51. Francia nagyváros. 52. Utcai elárusítóhely. 53. Amerikai
színész (Kinnear). 54.Olaszorvosnő,újítópedagógus,150éveszületett.
FÜGGŐLEGES:1. Térmetszet. 2. Fél zsák! 3. Mértékminta. 4. David … Gurion,
izraeli politikus. 5. Helység Győr közelében. 6. … Pavone, énekes színésznő. 7. Vendéglői
lap. 8. Angol helyeslés. 9. Tömegesen pusztít. 12. Hím állat. 13. … Kazan (rendező). 14.
Hirtelen elhúzó. 15. Hullat. 16. A kalcium vegyjele. 18. Majtényi …, erdélyi költő. 20.
Keresztül. 22. Negatív részecske. 23.Nobel-díjasnémetbiokémikus,50évehunytel
(OttoHeinrich).25. Semmikor. 26. Folyó (spanyol). 28. Előtag: új. 29.Németfilozófus,
250éveszületett(GeorgWilhelmFriedrich). 30. Könnyen hasadó kőzet. 32. Román
szabvány. 34. Járni. 35. Termést betakarító. 37. … mark (védjegy). 40. Apa
(választékosan). 42. … Alda (színész). 44. … d’Italia (kerékpárverseny). 46. Összetört
óra! 48. Kézzel jelez. 50. Égbolt (román). 52. Isme része! 53. Néma gésa!
L.N.J.
Amegjelöltsorokban,oszlopokbanszereplőhelyesmegfejtéseketaugusztus27-iga
Népújságcímére(DózsaGyörgyu.9.szám)beküldők–kétszemély–egy-egykönyvet
nyerhetnek.Apályázatiszelvényt–apályázatcímévelegyütt–kérjükkivágniésa
borítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbekerülőbetűketfolyamatosanösszeolvasvaamarosvásárhelyinyári
színpadréginevétkapjuk.Könnyítésülegybetűtelőrebeírtunk.
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Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

u
Kilyén
levente

Megfejtés
az augusztus 7-i számból:

Miniskandi:
1. Ábrányi Emil; Balatoni rege
2. Leoncavallo; A bajazzók

Skandi:
Minden művészet a természet
utánzása. Ameddig élünk,
tanuljuk, hogyan kell élni.

KOBAK KÖNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Körömápolás – Férfihangszín. 7. Szibériai folyó – Szintén. 8. Indiai
tan – Folyékony vulkáni kőzet. 9. Helyez – Kissé pénzes! 11. Fed, burkol – RYD. 12.
Gyerekfelügyelő – Heveny. 14. Fába vés – Mutatószó. 15. Szándék – Atmoszféra. 18.
Testrész – Karám. 19. Lom, ócskaság – Fehér … (J. London). 22. Német személyes
névmás – Helyhatározó rag. 23. Román költő volt (Octavian) – Redőny. 25. Címermadár
– Időmérő szerkezet. 27. Harap – Szótoldalék. 28. Akta – Becézett női név. 30. Patás állat
– Hazafele! 31. Útburkolat – Tus a vívásban.
FÜGGŐLEGES: 1. Adriai szél – Összes, egész. 2. Manilakender – Gyümölcsöt szárít.
3. Olasz névelő – Húros fegyver. 4. Éra – Lapos edény. 5. Ágens, üzletkötő személy –
Kezeslábas. 6. Törlőgumi – … oldal (Karácsony Benő). 10. Féreg, hernyó – Tárolóeszköz.
13. Beborít – Cserépalapanyag. 16. Madárköröm – Motor forgórésze. 17. Díszít, cicomáz
– Vendéghaj, póthaj. 20. Papagájfajta – Régi aprópénz. 21. Erdővidék központja – Unszol.
24. Kelta nyelv – Lezser. 26. Osztrák, thaiföldi és zambiai gépkocsijelzés – A kén és az
alumínium vegyjele. 29. Távíróhang – Francia várbörtön.
Koncz Erzsébet
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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.

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)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64908-I)

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

MUNKARUHÁZATOTGyÁRTÓCÉG SZAKKÉPZETT VARRÓNŐKET alkalmaz lineáris varrógépre. Munkaprogram: hétfő-péntek 7-15.30 óra között. Fizetés: 1800-2200 lej + étkezési utalványok
+ utazásiköltség-térítés. Tel. 0728-298-421. (p.-I)

TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐKET alkalmaz iroda-, illetve lakástakarításra. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között.
Fizetés: 1500 lej + étkezési utalványok + utazásiköltség-térítés. Tel.
0728-298-421. (p.-I)

AzANFEEDCÉG RAKTÁROS 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)
TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok 1,5 tonnáig. Tel. 0748-580-389.
(p.-I)

ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk. Tel. 0722-404-679. (22220-I)

HIRDETÉS

MarosvásárhelyMegyeiJogúVáros(székhelye:Győzelemtér3.szám,telefon:0265-268.330,274-esmellék)
NyILVÁNOSÁRVERÉST
hirdetegyMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosmagántulajdonát
képező12.513négyzetméterestelekhaszonbérbeadására,annak
értékesítésecéljából,a2020.05.28-ai 101-es helyi tanácsi határozatnak megfelelően.
Kikiáltásiár
6,4 euró/négyzetméter/év, amelyet a helyi tanács 2020.05.28-ai 101es határozatában szabtak meg.
Azajánlatokatezévszeptember7-én10óráig,apolgármesteri
hivatalszékhelyén(Győzelemtér3.szám,13-asiroda)kellbenyújtani.
Azajánlatokfelnyitására2020.szeptember8-án12órakorkerül
sor.
Azárverésenvalórészvételhezazérdeklődőkaugusztus17-étől
azintézményszékhelyén(Győzelemtér3.szám,87-esiroda),hétfőtőlcsütörtökig8és10.30óraközöttmegvásárolhatjáka100lej
értékűfeladatfüzetet.
Afeladatfüzetirántérdeklődőknekkérvénytkellbenyújtaniuk,
amelyben feltüntetik elérhetőségeiket: lakcím, telefonszám, fax
számése-mail-cím.
Továbbiinformációka0265-268.330-astelefonszám274-esmellékénigényelhetők.
Dr.DorinFloreapolgármester

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR
versenyvizsgát szervez
egy REPÜLŐTÉRI ELLENŐRI állás (COR-kód 215312) betöltésére,
meghatározatlan időre.
A versenyvizsga időpontja: augusztus 27-én 10 óra.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)
HELYESBÍTÉS

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉREN
a 2020. augusztus 21-ére,
a BELSŐ ELLENŐRI (auditori) állásra meghirdetett versenyvizsga
időpontja módosul, ezt később közöljük. (sz.-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓK demizsonok, PVC-hordók,
Dacia-gumi. Tel. 0365/448-371. (8413)

ERDŐSZENTGYÖRGYÖN OLCSÓN
eladók: ifjúsági és hálószobabútor,
intarziás diófa ebédlő, kihúzható sőber,
szőnyegek. Tel. 0265/578-207. (8321)

ELADÓ sürgősen, alkudható áron:
kétszemélyes
Alpini
sátor,
kempingszékek, nyugágy, furnéroslakkozott kávézóasztal, szétnyitható
vaságy, könyvszekrény, furnéros polcok,
fotel szövettel kárpitozva és sok más
bútor; földgömb. Minden jó állapotban.
Tel. 0755-605-541, 0365/412-395, 9-20
óra között. (8267)

JEDDEN eladó 1380 m2-es beltelek.
Tel. 0742-260-509. (8171-I)

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (7978-I)

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

ELADÓ 72 ár termő gyümölcsös
Szentgericén. Irányár: 20.000 lej. Tel.
0740-808-298. (8423-I)

ELADÓK 120 cm átmérőjű szalmabálák, 25 lej/darab. Tel. 0740-289140. (8405-I)

ELADÓ ruhásszekrény, 80 lej; kanapék,
fotelek, nagy fogasok, minden 50
lej/darab. Tel. 0746-668-639. (8444)
ELADÓ jó állapotban levő szőlőprés
darálóval. Tel. 0745-359-654, 0265/224391. (8452)

Eladási közlemény

A B&B INSOLVENCy SOLUTIONS IPURL – székhelye:
Csíkszereda,MártonÁronutca18.,Hargitamegye–,acsődbejutottBoRdoSiu KFT.cégfelszámolója,nyilvánosárverésthirdet
acégalábbijavainakértékesítésére:
WOLAGRIR500COMByhengeresbálázó-fóliázógép,gyártási
szám:OL98055MAPBS,gyártásiév:2007.WOLAGRIR500présbőlésWOLAGRIFW500/Zfóliázóbóláll.Kikiáltásiár:26.160lej
+héa.
Azárverésenrésztvehetbármelyjogiés/vagymagánszemély,
amely/akiigazolja,hogy24órávalazárveréselőttgaranciaként
befizetteakikiáltásiár10%-át,arészvételidíjat,ésmegvásárolja
afeladatfüzetet.Azárverésacégfelszámolószékhelyénlesz2020.
augusztus21-én12órától,ésagépértékesítéséigmindenpénteken
ugyanabbanazidőpontbanmegismétlik.Bővebbfelvilágosítása
0366/100-551-esésa0748-836-713-astelefonszámon.

A Szovátai Polgármesteri
Hivatal

közli az érdekeltekkel, hogy benyújtotta a szovátai Őzike utca csatornahálózata kiépítéséhez a környezetvédelmi engedélyeztetéshez szükséges dokumentációt a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökséghez.
AprojekttelkapcsolatosbővebbinformációvalaMarosMegyei
KörnyezetvédelmiÜgynökségMarosvásárhely,Hídvégutca10.
számalattiszékhelyénhétfőn9-15,keddtőlpéntekig9-12óraközött,valamintaSzovátaiPolgármesteriHivatalFőút155.szám
alattiszékhelyénszerdán8-16.30óraközöttszolgálnak.
A lakosok javaslataikat a Maros Megyei Környezetvédelmi
ÜgynökségMarosvásárhely,Hídvégutca10.számalattiszékhelyén
hétfőn9-15,keddtőlpéntekig9-12óraközöttírásbannyújthatjákbe.

RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8463-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0754-615527. (8464)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0746-981288. (8464)

ELADÓ készen kerettel lefedett sírhely a
marosszentgyörgyi
temetőben
(a
nagykórház mögött). Tel. 0265/240-531,
0756-913-926. (8475)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.
(8474-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás (termopánnal, hőközponttal és pincével). Tel. 0770-528-338. (8378-I)

KERESEK egy- vagy kétszobás,
udvaros lakást megvételre vagy
albérletbe. Tel. 0773-345-605. (8368)
KIADÓ kétszobás tömbházlakás két
egyetemista lánynak az orvosi egyetem közelében. Tel. 0742-523-072.
(8331-I)

A KÖCSÖG utca 2. szám alatti, tulajdonomat képező lakrészt és az
ahhoz tartozó telekrészt eladom.
Egyúttal erről értesítem a jelenleg azt
használó ott lakókat. Benedek József képzőművész. Tel. +36-30-3751108. Postacím: Budapest 1174, Bél
Mátyás u. 41. (sz.-I)

TORNÁCOS családi (hétvégi) ház
eladó 2000 m2 területen Székelysárdon: szoba, konyha, kamra, három
gázégővel, villanyvezetékkel, istálló
szekérszínnel, amely megfelel garázsnak is. A beépített terület udvarral együtt 500 m2, 1200 m2 kert
szőlővel és gyümölcsfákkal, 300 m2
beültetett termő szőlős 130 tővel. Tel.
0749-866-375,
0365/415-406.
(8371-I)
ELADÓ faház 1600 m2 telekkel a Somostető környékén. Tel. 0741-224592. (8279-I)

HAVI részletfizetéssel, haszonélvezettel lakást vásárolok. Tel. 0741197-946. (8124-I)

KIADÓ egy- vagy kétszobás lakást
keresek hosszú távra. Tel. 0756-564172. (8363-I)

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

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

ELADÓ 2 szobás lakás, vagy csere is
érdekel garzonnal a Kövesdombon, a
Măgurei utcában. Tel. 0745-996-819.
(8432)
KIADÓ
teljesen
felszerelt
háromszobás lakás egyetemisták
részére a Kövesdombon. 1848.
bulevárd. Tel. 0724-304-506. (8431-I)

ELADÓ garzon a Voinicenilor utcában, 25.000 euró, alkudható. Tel.
0748-676-172. (8434-I)

KIADÓ garzon a November 7-ben. Tel.
0740-665-808. (8455)
KIADÓ a Kövesdombon igényesnek
szépen berendezett, 2 szobás, nagy
előszobás tömbházlakás szeptember 1-jétől. Tel. 0365/446-207.
(8457-I)
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ELADÓ falusi téglalakás: 2 szoba +
kamra Eheden. Tel. 0771-029-589.
(8466-I)

TÁRSKERESÉS

ÖZVEGY, igényes, káros szenvedélyektől mentes 70 éves nő, korban
hozzá illő, hasonló tulajdonságokkal
rendelkező úr személyében fizikai és lelki
társát
keresi.
Válaszleveleket
a
szerkesztőség 72-es szobájába várok az
„Alkonyat” jeligére. (8467)

MINDENFÉLE

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

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (8403-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

TERMOPÁN ablakok és ajtók javítása, szúnyoghálók készítése. Tel.
0771-383-725. (8390-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (22212-I)

HÁZÉPÍTÉST vállalunk alaptól tetőig, kerítéskészítést, talajburkolást,
házátalakítást, tetőfedést, gipszkartonozást olcsón. Tel. 0742-921-505.
(8223-I)

KÉSZÍTÜNK új tetőket Lindab lemezzel,
valamint kerítést; vállalunk cserépforgatást, szigetelést kátránnyal, festést,
meszelést és hegesztést. Tel. 0740-651354. (8243)

VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,
kis javításokat, bádogosmunkát, készre
dolgozást,
glettolást,
festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (8248)
BETEGGONDOZÓT keresek a
Budai negyedbe. Tel. 0749-154-647.
(8124-I)

TETŐFEDÉST, ácsmunkát, kül- és
beltéri munkát vállalok. Minőségi munkát
végzek. Tel. 0758-737-660. (8351)

Fájó szívvel emlékezünk és emlékeztetünk a szomorú napra, augusztus
16-ára, id. VAJDA GYÖRGY halálának
5. évfordulóján.
Köszönjük a sorsnak, hogy a miénk
volt, mert aki szerettei szívében él,
nem halt meg, mindig velünk van.
Emlékező családja.
„Úgy voltál jó,
ahogy voltál,
csak még lennél,
csak még volnál.”
„Veled járok, éppen csak hogy nem vagy ott.”
Emlékező felesége. (-I)

árulunk. Tel. 0765-385-595. (8356)
VÁLLALOK

mindenféle

építkezési

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

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
vizsgálat.

(8407-I)

Tel.

0740-158-526.

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-

répből és cserépből, festést, meszelést,

szigetelést

polisztirénnel,

Amit a sors megadott, azt hordozzuk
tovább örök fájdalommal egy életen át.
„Az ember azt hiszi, hogy nagyon okosan elrendezte a sorsot. De a sorsot
nem lehet elrendezni. Egyszerre csak
jön valami, hirtelen, egy nap, amikor
nem is várod, és fölborul minden.
Vége. Vége. A sorsot nem lehet elrendezni. A sors rendezi el az embert.”
(Wass Albert)
Fájó szívvel emlékezünk augusztus
14-én id. CZAMPÓ JÁNOSRA halálának első évfordulóján.
Nyugodj békében, drága APU! Számunkra örökké élni fogsz.
Szerető felesége és két fia családjukkal. (8454)

MEGEMLÉKEZÉS

KÚTÁSÁST vállalunk és kútgyűrűket

Mély fájdalommal és a hiány leküzdhetetlen érzésével emléke-

zünk augusztus 14-én ISZLAI

KÁROLYRA.

Négy éve gondolatainkban és
emlékeinkben

vagy

velünk,

drága TATUS. Nagyon hiányzol.

Szeretetünk mindig veled marad.
Gyászoló szeretteid. (8443-I)

készítünk kéményeket. Tel. 0769-

389-182. (8358-I)

KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok.
Tel. 0754-698-356. (8439)

Ott pihensz, ahol már nem fáj
semmi, s nyugalmadat nem za-

varja senki. Életed elszállt, mint

a virágillat, de emléked ragyog,

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tető-

mint a fényes csillag. Hiába ke-

kát szeretne? Ha minőségi munkát

többé nem talál, de tudjuk, hogy

vel? Ázik be a háza? Minőségi mun-

szeretne, akkor válasszon minket!

Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8471-I)

VÁLLALUNK ács-tetőfedő, bádo-

gosmunkát, tetőfelújítást, ereszcsa-

torna és hófogók szerelését stb. Tel.

0755-839-372. (sz.-I)

Nagytakarítás

MarosvásárhelyPolgármesteriHivatalaszervezésébenajúlius16.–augusztus19.közöttiidőszakbanzajlik a nagytakarítás, amely során elszállítják a háztartásoknál
felhalmozottfölöslegeslimlomot.
Azaugusztus17–19.közöttiutcabeosztás:
– Augusztus 17.: 1918. December 1. út, Tisztás, Erzsébet királyné, Ferdinánd király, Jeddi, Szent István, Szent János,
Ágacska,Rügy,Negoj,Erdőalja,Merészség,Termékenység,Haladás,Munka,Jövő,Testvériség,Harmónia,Dicsőség,Tulipán,Barátságutcák;
– Augusztus 18.: Hidegvölgyutca,Segesváriút–alegelő/erdőszél
megtisztítása,Belvederelakónegyed,Kishegyszőlő,AdrianHidoş,
Unomájszőlő,Bodonhegyszőlő(akilátónális);
– Augusztus 19.: Hősöktemetője,Somostető–erdőmegtisztítása,
aRovinari(voltAdy)negyedbenaturbinaárokpartizöldövezetkitisztítása.
Kérjükamagánházaktulajdonosaitésatulajdonositársulásokat,hogytakarítsákkiingatlanjaikat,valamintabirtokukbanlevő
területetészöldövezetet.
Ahulladékothelyezzékkiajárdaszélre(kupacokba,kivéveaz
építkezésből/felújításbólszármazótörmeléket)aszállítóeszközök
számárakönnyenmegközelíthetőhelyre,ameghirdetettdátum
előttinapon.Afakorona-alakításbólszármazóágakatkülönkell
rakni,ellenkezőesetbeneztnemviszikel.Ahulladékotamunkacsoportokameghirdetettprogramszerintinaponszállítjákelmindenutcából.
Akijelöltidőpontutánkihelyezetthulladékotcsakazújköztisztaságivállalathoz(SylevySalubriserv)benyújtottelőzetesmegrendelésalapjánviszikel,azérintetteketpedigmegbírságolják.
Rendkívüliesetekben(időjárásk,objektívokokmiatteltérésa
meghirdetettprogramtólstb.)amunkarendváltozhat.
Amennyibenvalamelyutcakimaradtabeosztásból,aztegykésőbbiidőpontbanpótolják.
FlorianMoldovanmérnök,ADP-igazgató

resünk, könnyes szemünk már
a csillagok közt a legfényesebb

te vagy, utat mutatsz, mert szí-

vünkben örökké itt maradsz.
Fájó szívvel emlékezünk augusz-

tus 14-én KOCSIS ISTVÁNRA, a

szeretett férjre, édesapára, nagy-

apára és dédnagyapára halálá-

nak 4. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-

des! Soha nem feledünk! Felesége, Judit és családja. (8424)

Mély fájdalommal emlékezünk

augusztus 14-én a szeretett

férjre, testvérre, a mezőmadarasi
születésű NAGY MÁRTON ma-

rosvásárhelyi lakosra, a színház

és a filharmónia volt dolgozójára

halálának negyedik évforduló-

ján. Emlékét örökre szvünkbe

zárjuk. Felesége, Sára és húga,
Nusi. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (8435)

Kegyelettel emlékezünk augusz-

tus 16-án a maroskeresztúri szü-

letésű

ASZALÓS

ÁRPÁDRA

halálának 5. évfordulóján. Em-

léke legyen áldott, nyugalma
csendes!
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felesége,

anyósa, két lánya, unokája és
azok családja. (8460-I)

Hat éve, hogy örökre itthagytál,
drága emlékeddel szívünkben maradtál.
Halálod, míg élünk, fájó emlék marad.
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden könnycseppünk nyugtassa
álmodat.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
MERZA VIKTORRA halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szeretteid: édesanyád, leányod, Zsuzsi,
testvéred, Jóska. (8456)

Szomorúan emlékezünk augusztus 15én a szentháromsági születésű SZÁSZ
JÓZSEFRE halálának 5. évfordulóján.
Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva,
melyet reménykedve, türelemmel viseltél magadban.
Kegyetlen volt a sors, elvett tőlünk,
de a szereteted örökre itt maradt
velünk.
Emlékét őrzi egész családja. (8426-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, anyós,
id. LŐRINCZI ANNA
augusztus 12-én, életének 87.
évében rövid szenvedés után
csendesen megpihent. Örök
nyugalomra augusztus 14-én 13
órakor helyezzük a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (8469-I)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett, hűséges
férj, édesapa, testvér, nagybácsi, rokon, megbecsült munkatárs,
jó
szomszéd,
a
székelycsókai születésű, marosvásárhelyi lakos, az IRA és a selyemszövöde volt dolgozója,
id. GÖRGÉNYI CSABA
fájó szíve 70 éves korában hoszszan tartó, türelmes szenvedés
után megszűnt dobogni. Utolsó
útjára augusztus 14-én, pénteken 13 órakor kísérjük el a kóródszentmártoni
temetőben.
Távozásával pótolhatatlan űrt
hagyott maga után. Szeretetét,
jóságát sosem felejtjük el. Nyugodjál békében, te drága jó
lélek!
Gyászoló szerettei. (8473-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága jó férj, édesapa, nagytata, após, gyermek,
MOLDOVÁN JÁNOS
életének 68. évében csendesen
megpihent. Drága halottunkat
augusztus 14-én 13 órakor kísérjük utolsó útjára a Jeddi úti
temetőben. Emlékét szívünkben
őrizzük.
A gyászoló család. (8472-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten
értesültem
MÁTHÉ JÓZSEF elhunytáról.
A marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán egyik kedvenc
tanárom volt. Nagy tudását,
felkészültségét, szerénységét és finom pedagógiai képességét mindig csodáltam.
Nyugodjék békében! Őszinte
együttérzéssel és részvéttel
gondolok a Máthé család
minden tagjára.
Kelemen Ferenc. (sz.-I)
Részvétünket fejezzük ki kollégánknak,
Görgényi
Csabának és családjának
édesapja,
GÖRGÉNYI
CSABA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon
békében! A Zass Romania
munkaközössége. (8468)
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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!

