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Aki arat, jó szívvel ad

Búzát és kenyeret szenteltek a Bekecsen

Búcsú
és emlékműavatás
Szentdemeteren

A szentdemeteri Nagyboldogasszony
római katolikus plébánia emlékműavatással egybekötött búcsújára került sor
szombaton, augusztus 15-én, a templom előtti szabadtéri Mária-oltárnál, a
több évszázados búcsújáró helynél.

____________4.
Hat pályázat vár
elbírálásra

Amint azt az évek során megszokhattuk, Csíkfalván mindig számos pályázat van folyamatban. Ez most sincs
másképp, némelyek már kivitelezési
szakaszban vannak, néhány hete
pedig hat új projektet nyújtott be az
önkormányzat.

Gazdák, gazdakörök, malmok, intézmények fogtak össze és hoztak búzát a rászorulóknak

Első alkalommal szervezett búzaösszeöntési ünnepséget a Romániai Magyar
Gazdák Egyesülete Maros szervezete, a
hét végén harminc Maros megyei település gazdái, gazdakörei, intézményei
adtak össze gabonát az idei termésükből, hogy abból a rászorulóknak is jusson.

Gligor Róbert László

Elődeink tudták, hogy hit és Isten áldása nélkül nem lehet dolgozni, nem lesz meg a betevő
falat. Így az aratás az élet ünnepe volt, és ezt ma
is így kell felfogni, és így kell hálát adni érte.
Ilyen megfontolásból szervezett ünnepséget a
Bekecsen az RMGE Maros szervezete a
Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem nevű,
Kárpát-medenceivé nőtt jótékonysági program
keretében. A bekecsi kápolna lábánál szombaton Fehéregyháza, Csíkfalva, Nyárádmagyarós,

Fotó: Gligor Róbert László

Marosludas, Mezőmadaras, Mezőpanit, Marosszentgyörgy, Balavásár, Héderfája, Mezőcsávás, Udvarfalva, Istvánháza, Dózsa György,
Sóvárad, Nyárádkarácsonfalva, Makfalva, Sáromberke, Kibéd, Somosd, Holtmaros, Maroskeresztúr, Ilencfalva, Hármasfalu, Torboszló,
Nyárádselye, Fintaháza, Nagyernye gazdái,
gazdakörei, a koronkai és gyulakutai malom,
valamint a marosvásárhelyi Sapientia EMTE
(Folytatás az 5. oldalon)

____________6.
Felújítják
a backamadarasi
csorgókat

Az önkormányzat a nyárádmenti kistérségi LEADER program pályázatán
szerzett 42 ezer eurós támogatást,
amit mintegy tízezer eurós saját hozzájárulással pótol meg, ebből újítják
fel a faluközpontban álló és az orvosi
rendelő melletti csorgót.

____________8.

Kampányfogás
vagy szükségszerűség?

Mózes Edith

Bizalmatlansági indítványt kezdeményezett az Orban-kormány
ellen a Szociáldemokrata Párt (PSD). Marcel Ciolacu, a szervezet
ideiglenes elnöke múlt szerdán a parlamentben jelentette be, hogy a
PSD augusztus 17-én bizalmatlansági indítványt fog benyújtani a
Ludovic Orban vezette PNL-kormány ellen. Ciolacu szerint „betelt
a pohár”, és „itt az ideje, hogy vagy eltűnjetek, vagy pedig börtönbe
menjetek…” Szerinte a kormány a hibás a koronavírus-járvány elszabadulásáért, mivel csak a helyhatósági és a későbbi parlamenti
választásokra fókuszált, az egészségügyet pedig hagyta tönkremenni.
De klientelizmussal is vádolja a PNL-t, amely a saját embereit ültette
különböző állami vezető funkciókba. Ciolacu szerint a koronavírusjárvány alatt liberálisokhoz közel álló baráti cégek importáltak
egészségügyi felszereléseket, jelentősen megkárosítva az államkaszszát.
Elemzők szerint elvileg a PSD össze tudja hozni a többséget, hogy
átmenjen az indítvány. Viszont kérdés, hogy a választások előtt kéthárom hónappal melyik pártnak fűződik érdeke a feje tetejére állítani
mindent? A PSD ideiglenes elnökét, Ciolacut a párton belül szorongatják, valószínűleg ezért tette meg ezt a lépést a párt augusztusi
tisztújító kongresszusa előtt.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 25 perckor,
lenyugszik
20 óra 26 perckor.
Az év 231. napja,
hátravan 135 nap.

Ma ILONA,
holnap HUBA napja.
HUBA: magyar eredetű, a hét
vezér egyike.
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hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Javítási és karbantartási munkákra

Szakembereket alkalmaztak

Az Ádámos községhez tartozó településeken
minden évben igyekeznek a gyalogosok számára
egyenletesebb járdákat rakni a régi, elferdült,
megcsúszott betonlapok helyett. Idén a koronavírus-járvány miatt bevezetett óvintézkedések
miatt több munkálattal is megcsúsztak, ennek
ellenére igyekeznek behozni a tavaszi szükségállapot okozta lemaradást.

Szer Pálosy Piroska

A közbeszerzési eljárások miatt egyre nehézkesebbé
vált az önkormányzat alárendeltségébe tartozó intézményekben szükséges munkálatok elvégzése, főként sürgős
esetekben. Ezért úgy döntött az ádámosi önkormányzat vezetősége, hogy versenyvizsgával olyan szakembereket alkalmaznak, akik a különböző karbantartási, javítási
munkálatokat, vízóra-leolvasást, illetve a járdarakást is elvégzik. Ottjártunkkor Küküllődombón, a Nagy utca menti
járdát újították fel teljesen térkőburkolattal (felvételün-

kön). Miklós Tibor László polgármestertől megtudtuk,
hogy községszinten eddig több mint 2000 négyzetméter új
gyalogutat építettek, természetesen folytatják a térkőből
kirakott járdák kialakítását.
A szociális segélyezettek száma elenyésző
Csökkent a szociális segélyezettek száma, ezáltal közösségi munkára irányítható személyek már csak elvétve
akadnak. Nyolc éve még 150 állami segélyre feljogosító
dosszié volt az önkormányzatnál leadva, idén két-három
személy van a nyilvántartásban. Ez a köztéri munkavégzésnél jelent hátrányt, mert vannak települések, ahol nincsenek olyan segélyre jogosultak, akik a közterületeket
lekaszálhatnák, megtisztíthatnák. A kerelőszentpáli
Hirschmann cég, a balázsfalvi Bosch vagy a ventilátorokat
gyártó dicsőszentmártoni Ruck vállalatnál elhelyezkedhettek azok, akik dolgozni akartak. Ez örvendetes, mert a
mélyszegénységben élő családok életszínvonala is lassan
megváltozik. Az alkalmazottak szállítását általában a
cégek megoldják, így a távolság sem jelenthet akadályt az
elhelyezkedésben még a szakvégzettség nélkülieknek sem.

Nagytakarítás Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen még tart a városi nagytakarítás. Augusztus 18-án a Hidegvölgyben és a Segesvári útról gyűjtik
össze a limlomot, megtiszítják az erdő szélét és a legelőt,
valamint a Belvedere lakónegyedet, a Kishegyszőlő, Adrian
Hidoş utca, Unomájszőlő, Bodonhegyszőlő környékét (fent
a kilátónál is). Augusztus 19-én a hősök temetőjét, a Somostetőt, a Rovinari (volt Ady) negyedet, illetve a turbinaárok partján levő zöldövezetet takarítják ki. Arra kérik a
lakókat, hogy egy nappal korábban helyezzék ki az elszállítandó hulladékot tehergépkocsikkal is megközelíthető
helyre.

Éjszaka ellenőrzött az erdészeti
őrség

Az öt megyét koordináló brassói erdészeti felügyelőség a
hatáskörébe tartozó megyék rendőr-felügyelőségeivel közösen augusztus 9. és 11. között éjszakai razziát tartott közutakon. A fűrészárut szállító autókat ellenőrizték. Tíz akció
volt, amelyen 20 erdészeti felügyelő és 12 rendőr vett részt.
A jogszabályok be nem tartása miatt 207,13 köbméter
gömbfát, 17,49 köbméter fűrészárut, 5 köbméter és 139,05
folyóméter tűzifát foglaltak le. Négy alkalommal összesen
36.000 lejre bírságoltak, az elkobozott fa értéke meghaladta
a 65.000 lejt. Az akciót megismétlik.

Kiállítás nyílt a mezőségi
alkotótáborok munkáiból

Augusztus 16-án, vasárnap délben az istentisztelet után a
marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi
János termében kiállítás nyílt a mezőségi alkotótáborokban
készült alkotásokból. A kiállítást Czirjék Lajos főszervező
és Nagy László lelkipásztor nyitotta meg. A tárlaton a tavaly
Mezőbergenyében, Mezőmadarason, Mezőpaniton és
Csittszentivánon született műveket mutatják be az érdeklődőknek. A kiállítás bővített gyűjteményét Zilahon és Nagyváradon is kiállítják. Az idei mezőmadarasi tábor augusztus
20-án lesz és 30-ig tart, majd ezt követi a mezőpaniti, amely
szeptember közepén zárul. Az utóbbit már 20 éve szervezik, így a két évtized alatti összegyűlt alkotásokból készült
válogatásból albumot szerkesztenek, amelyet decemberben szintén az unitárius egyház termében rendezendő kiállítás alkalmából mutatnak be. Az idei mezőmadarasi
alkotásokat Tordán és Kolozsváron állítják ki, majd a szokáshoz híven jövőben láthatják a marosvásárhelyi érdeklődők. A tábor rendszeres támogatói a Communitas és
Bethlen Gábor Alapítvány.

Craiován vendégszerepel
az Ariel színház

Idén augusztus 25. és 28. között a craiovai Puppets Occupy
Street Festival meghívottjai között az Ariel színház is szerepel a Csihi-puhi történetek című előadással. A paravános,
kesztyűs-bábos vásári komédiát Bonczidai Dezső és Szabó
Dániel bábszínészek adják elő. A marosvásárhelyiek Románia egyik legnagyobb utcai fesztiválján négy helyszínen
is fellépnek.
Hírszerkesztő: Vajda György

RENDEZVÉNYEK

Beszédtechnikai előadás

Augusztus 19-én 17 órától dr. Gyéresi Júlia, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa, beszédtechnika-tanár, hangfejlesztő tréner a csíkszeredai
Edutech Consulting Kft. szervezésében beszédtechnikai előadást tart a Bernády Ház udvarán. Az előadáson
többek között megtudhatjuk, hogy miként fejleszthető
a személyiség, hogyan erősíthető az immunrendszerünk, és miként küzdhető le a stressz, előzhető meg a
konfliktushelyzet, ha megfelelően kommunikálunk embertársainkkal.

Filmvetítés
a gernyeszegi Teleki-kastélyban

Augusztus 22-én, szombaton 20.30 órától a Teleki Kastély Egyesület a gernyeszegi kastély udvarán filmestet
tart. A nézők 18 és 20.15 óra között léphetnek be a kastélyba, a jegyváltás után a vetítésig kellemes időt tölthetnek el az udvaron. A filmvetítés 20.30-kor kezdődik.
Az érdeklődők az Élősködők című dél-koreai vígjátékthrillert tekinthetik meg, amely a társadalmi egyenlőtlenségek által generált erőszakot mutatja be. A történet

Fotó: Nagy Tibor

egy szegénységben tengődő családról szól, amely ármánykodás és csalás segítségével beférkőzik egy gazdag család bizalmába, azonban nem könnyű
fenntartania a hazugságokra épülő új életet. A film
román felirattal követhető, 15 év alattiaknak nem ajánlott. A film bemutatása óta 180 díjat nyert. A rendezvényre az esemény Facebook-oldalán augusztus
20-án 23.59 óráig lehet bejelentkezni, be kell tartani a
vírusjárvány elterjedését megelőző szabályokat.

Kiskertembe
rozmaringot ültettem…

Ezzel a címmel jelent meg Sebestyén Péter plébános,
szentszéki tanácsos magyar népdal- és nótaválogatásának második, javított és bővített kiadása. A könyvet
augusztus 26-án, szerdán 17 órakor mutatják be a Teleki Téka udvarán. A kötetben elsősorban olyan népdalok, nóták vagy népies műdalok találhatók, amelyeket
a múlt század ’70-es, ’80-as éveiben Felcsíkon énekeltek, és amelyeket a szerző szüleitől hallott és tanult
meg. A rendezvényen betartják a járványügyi szabályokat, a helyek száma korlátozott, ezért előzetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon.
Rossz idő esetén az eseményt augusztus 27-ére halaszthatják.
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Bizalmatlansági indítvány
PSD: A kormány végérvényesen hitelét vesztette
A kormány képviselői a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban hozott valamennyi szabályt megszegték
– hangsúlyozza a Szociáldemokrata Párt (PSD) a
kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítványban.

A dokumentum szerint a Ludovic Orban vezette kabinet
képviselői végérvényesen elvesztették hitelüket a járvány nem
megfelelő kezelésével. „Miközben azt ismételgették, hogy a
vírus rendkívül veszélyes, úgy viselkedtek, mintha az nem is
létezne – védőmaszk viselése és a fizikai távolság betartása
nélkül mulattak a kormány épületében, és bulikat szerveztek
többtucatnyi meghívott, alvilági figura részvételével. Megszegték a maguk hozta valamennyi szabályt, figyelmen kívül
hagyták az epidemiológusok ajánlásait. Úgy viselkedtek,
mintha a törvény és a koronavírus fölött állnának” – áll a szövegben.
A bizalmatlansági indítvány felrója továbbá a kormánynak,
hogy sok esetben egymásnak ellentmondó intézkedéseket hozott, ugyanakkor azzal vádolja a kabinetet, hogy a koronavírus-járvány leple alatt kifosztotta az államkasszát, jelentős

összegeket csatornázva át a liberálisokhoz közel álló cégeknek. A dokumentum hangsúlyozza: a veszélyhelyzet bevezetése óta eltelt két hónapban „megbírságolták a kis jövedelmű
polgárokat”, akik nem tudták megengedni maguknak, hogy
maszkot vásároljanak, miközben a fogyasztóvédelem szerint
„az Orban-kormány által importált maszkok 90 százaléka nem
megfelelő minőségű, veszélyezteti az emberek egészségét”.
A liberális kabinet 9 hónap alatt több mint 105 milliárd lej
hitelt vett fel
Bírálja az indítvány az Orban-kormány pénzügypolitikáját
is, hangsúlyozva, hogy a liberális kabinet „9 hónap alatt több
mint 105 milliárd lej hitelt vett fel, négyszer annyit, mint a
PSD-kormány”, ezért az államadósság májusra elérte a bruttó
hazai termék 40 százalékát.
A dokumentum felrója továbbá a liberálisoknak, hogy nem
duplázták meg a gyermekpénzt, illetve, hogy nem a törvényben előírtaknak megfelelő mértékben emelik a nyugdíjakat,
továbbá, hogy megfelelő gazdasági intézkedések hiányában
visszatért „a megszorítások, a szegénység, az alacsony bérek”
időszaka, napról napra csökken a vásárlóerő.

Orban: Újabb felelőtlenség a PSD részéről

Újabb felelőtlenség a Szociáldemokrata Párt (PSD) logikátlan gesztusnak tűnik, amely sérti Románia érdekeit” –
részéről, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a hangoztatta Orban.
A kormányfő szerint „abszurd”, hogy az indítványt a parkormány ellen – véli a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
lamenti szünet alatt nyújtják be, erre az elmúlt harminc évben
elnöke, Ludovic Orban.

„Benyújtani egy bizalmatlansági indítványt, megkísérelni
megdönteni egy olyan kormányt, amely teljesítette az ország
iránti kötelességét, amely korrekt módon, szakmailag helyesen
és hatékonyan kezeli a járványt, valamint a gazdasági válság,
az aszály és az árvizek miatt felmerült súlyos problémákat,
egy olyan kormányt, amely olyan nehézségekkel küzd, amilyenekre rég nem volt példa az ország történelemben, egy
ilyen kormány megbuktatása számomra felelőtlen és teljesen

nem volt példa. Orban megítélése szerint bizalmatlansági indítványt kizárólag a parlamenti ülésszak alatt lehet benyújtani,
minden más módszer alkotmányellenes.
Meglátása szerint a PSD abban érdekelt, hogy hatalmon legyen az önkormányzati választások alatt, hogy „elcsalják a
szavazást, és az összes állami intézményt felhasználják a maximális választási eredmény elérése érdekében”, és nem értik
meg, hogy a döntést „végső soron a románok hozzák meg”.

Szeptember 14-én, normális tanmenet alapján kezdődjön el
az oktatás az osztálytermekben! „Minden szülő tudja, tapasztalta, hogy a távoktatással komoly gondok vannak. Románia
nem rendelkezik a szükséges eszközökkel ahhoz, hogy ezt
problémamentesen tudja kezelni. A gyerekeink nem tudják
megfelelő színvonalon elsajátítani az iskolai tananyagot, és a
szülők sem tudják hatékonyan megoldani a gyermekek felügyeletét. Ennek az állapotnak véget kell vetni” – mondta
Soós Zoltán hétfői videóüzenetében az iskolai tanév indításáról.
A független polgármesterjelölt hangsúlyozta, hogy a biztonság elsődleges szempont kell legyen. „Minden intézményben nagyon nagy figyelmet kell szentelni a higiéniai szabályok
biztosítására és betartására.”
Soós Zoltán elmondta, hogy négy iskolás gyermek édesap-

jaként számos szülői véleményt ismer a témában. Emiatt is
fontosnak tartja, hogy a közel fél éve leállt oktatás újra beinduljon. Egyúttal felszólította a kormányt és a tanügyminisztériumot, hogy ne játsszon tovább a gyermekek, szülők és
pedagógusok mindennapjaival. Kéri, hogy az iskolakezdésre
vonatkozóan legyen mihamarabb konkrét és mindenki számára érthető szabályrendszer, hiszen így tudnak az intézmények és a gyerekek is felkészülni.
A jelölt a helyhatósági választások megszervezését is megemlítette, hiszen a szeptember végi szavazás nagyrészt az iskolákban történik. Soós Zoltán azt javasolja, hogy a
pedagógusok és a gyerekek biztonsága érdekében szeptember
28-a és 29-e legyen szabadnap. Így minden intézményben
vissza lehet állítani a rendet, és biztosítani lehet a maximális
higiéniai körülményeket.

Szeptember 14-én kezdődjön el az oktatás!

A távoktatással gondok vannak

Fehérorosz elnökválasztás

Európa hitelessége a fehéroroszok szabadságtörekvései
kapcsán vállalt szerepén múlik

Európa hitelessége ma a fehéroroszok szabadságtörekvései kapcsán vállalt szerepén múlik – jelentette
ki hétfőn Konrad Szymanski, az EU-ügyekért felelős
lengyel miniszter. Lengyelország és a három balti
ország elnökei pedig újból a fehéroroszországi párbeszéd elindítására szólítottak fel.

Szymanski az Európai Tanács (ET) elnöke, Charles Michel
hétfői bejelentésére reagált, miszerint szerdán az uniós tagállamok vezetői videókonferencia formájában rendkívüli tanácskozást tartanak a fehérorosz válság miatt.
„Az EU-nak a saját, jól felfogott érdekében vissza kell nyernie a kezdeményező szerepet a szomszédságában” – hangsúlyozta Szymanski a PAP hírügynökségnek nyilatkozva.
A miniszter Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő sikerének nevezte a szerdai rendkívüli uniós csúcstalálkozó összehívását. Morawiecki múlt hétfőn sürgette az ilyen
tanácskozást.
A lengyel elnök, Andrzej Duda pedig hétfőn tudatta: újból
egyeztetett a fehérorországi helyzetről a balti országok (Észtország, Lettország, Litvánia) elnökeivel. A négy államfő megerősítette készségét a fehérorosz nemzet szabad akaratát
megvalósító politikai folyamat támogatására – írta meg Duda
a Twitter közösségi honlapján.
A négy elnök múlt csütörtökön hívta fel a fehérorosz hatóságokat az erőszak beszüntetésére, a társadalmi párbeszéd el-

indítására. A hétfői beszélgetés során az elnökök megállapodtak szoros együttműködésük folytatásában, abban, hogy közösen fogják nyomon követni a fehéroroszországi helyzetet –
tette hozzá Duda.
Fehéroroszországban egy hete folyamatosak a tüntetések.
A tiltakozók szerint Aljakszandr Lukasenka elnök elcsalta az
augusztus 9-én tartott elnökválasztást, amelyen a hivatalos
adatok szerint a voksok 80,1 százalékát kapta.
Lukasenka hétfőn kijelentette, hogy hajlandó megosztani a
hatalmat és megváltoztatni az alkotmányt, ugyanakkor megerősítette, hogy az elnökválasztást nem fogják megismételni.
Az EU-tagállamok vezetői szerdán rendkívüli tanácskozást
tartanak
Az uniós tagállamok vezetői szerda délelőtt rendkívüli tanácskozást tartanak a fehérorosz válsággal kapcsolatban – jelentette be a Twitteren Charles Michel, a 27 EU-ország állam-,
illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnöke.
Michel üzenetében hangsúlyozta: a fehéroroszoknak joguk
van ahhoz, hogy jövőjükről döntsenek és szabadon válasszák
meg vezetőjüket. Hozzátette: a tüntetők elleni kegyetlenkedések megengedhetetlenek.
A vezetők videókonferencián tárgyalnak a Fehérországban
egyre súlyosbodó helyzettel kapcsolatban, azután, hogy
Moszkva vasárnap bejelentette, hogy kész katonai segítséget
nyújtani Fehéroroszországnak. (MTI)

Ország – világ
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733 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 733 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában – közölte hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). A
GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük. Az új esetekkel 71.194-re nőtt az eddigi fertőzöttek száma.
32.759 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak, 8072-en
pedig tünetmentesek voltak, így ők tíz nap után elhagyhatták a kórházat. Eddig 1.520.750 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában. Ezek
közül 6390-et az elmúlt 24 órában végeztek el, 4518at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 1872-t pedig kérésre. (Agerpres)

Riasztások medvék miatt

A múlt hét végén ötször riasztották a hatóságokat a
Hargita megyei Tusnádfürdőn és Csíkszentmihályon
medvék felbukkanása miatt, tájékoztatott hétfőn a
Hargita megyei csendőrség. A közlemény szerint két
esetben a Tusnádfürdőre kiszálló csendőrök nem találtak medvéket a helyszínen, a Csíkszentmihályról
érkezett két másik riasztás után a vadakat visszakergették az erdőbe. A lövétei bányák közelében egy elhullott medvét találtak a hét végén. A megyei
csendőrség képviselői szerint év eleje óta összesen
156 riasztást regisztráltak Hargita megyében, a legtöbbet (73-at) június folyamán. Augusztusban eddig
12 riasztás érkezett a diszpécserszolgálathoz. A legtöbb bejelentés Tusnádfürdőről és Vaslábról érkezett,
de Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Marosfő, Csíkpálfalva, Gyergyóújfalu, Csíkszentmárton, Gyergyóvárhegy, Székelylengyelfalva,
Lövéte, Oroszhegy, Siménfalva és a Szent Anna-tó
környékéről is riasztották a hatóságokat. (Agerpres)

Közel egymillió nyugdíjas
részesült szociális pótlékban

Júliusban összesen 952.528 nyugdíjas részesült szociális pótlékban – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) összesített adataiból. Közülük
800.671-en tartoztak az állami nyugdíjpénztárhoz,
151.857 személy pedig a volt mezőgazdasági nyugdíjpénztár tagja. Az állami nyugdíjpénztár által biztosított szociális pótlékok átlagértéke 261 lej volt. A
legmagasabb értékek Kolozs (307 lej), BeszterceNaszód (300 lej) és Hunyad (293 lej) megyében voltak. Júliusban Bukarestben részesült a legtöbb
nyugdíjas személy ebben a pótlékban (35.405), majd
Suceava (32.251), Iaşi (28.805) és Dolj (28.003)
megye következett. A mezőgazdasági nyugdíjban részesülők körében az állami pótlék átlagértéke 141 lej
volt. A legmagasabb értékek Bukarestben (176 és
214 lej között), illetve Ilfov (228 lej) és Gorj (207 lej)
megyében voltak. A legtöbb nyugdíjas Iaşi (10.241),
Dolj (9968) és Botoşani (9526) megyei. (Agerpres)

Kampányfogás
vagy szükségszerűség?
(Folytatás az 1. oldalról)
A többi pártnak nem fűződik érdeke a bizalmatlansági indítvány megszavazásához. Az RMDSZ nem írta
alá, arról pedig, hogy megszavazza-e a kormánybuktatást, az indítvány napirendre tűzése előtt dönt – jelentette ki az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. Szerinte
az RMDSZ sok mindenben kifogásolja a Nemzeti Liberális Párt Ludovic Orban vezette kormányának tevékenységét, de 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.
Orban szerint a PSD-kezdeményezés hátterében politikai megfontolások húzódnak, az alakulatnak nincs
legitimitása, hogy a jelenlegi helyzetben bizalmatlansági indítványt nyújtson be. Kijelentette: Romániának
több más országhoz hasonlóan szembe kell néznie a világjárvánnyal, illetve a pandémia okozta gazdasági válsággal, amelyre Románia esetében rátevődnek még az
áradások és a szárazság okozta károk is. Ebben a helyzetben az országnak teljes jogkörrel rendelkező kormányra van szüksége, amely képes megtalálni a legjobb
megoldásokat az egymásra tevődő válságok miatti
problémákra.
Meglehet, hogy politikai megfontolások, választási
érdekek húzódnak a PSD kezdeményezése mögött, és
kampányfogásnak szánták a helyhatósági választások
küszöbén. Bár valóban katasztrofális az Orban-kormány, pandémia idején felelős szervezet nem játszik
kormányleváltósdit.
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Búcsú és emlékműavatás Szentdemeteren

„Nagy gonddal őrizzük a szívünket”

– Meggyőződésem, hogy
Isten gondviselő tervében a
mi vérrel áztatott történelmünk segít bennünket a túlélésben, az élni akarásban,
életünk újrafogalmazásában.
Ezek az emberek megtanítottak minket lélekben erőseknek
lenni,
gerincben
egyeneseknek maradni, hogy
saját küldetésünket mi is teljesíteni tudjuk – mondta
egyebek mellett Balázs Ferenc
cserealji plébános szombaton
Szentdemeteren az emlékműavatással egybekötött búcsún.

Mózes Edith

A szentdemeteri Nagyboldogaszszony római katolikus plébánia emlékműavatással
egybekötött
búcsújára került sor szombaton, augusztus 15-én, a templom előtti szabadtéri Mária-oltárnál, a több
évszázados búcsújáró helynél. A
szentmise végén leleplezték az emlékművet, Pál Hunor művész alkotását, amelyet Cseh András, Borsos
Ferenc és Fülöp János emlékére készített, akik az 1998-as árvíz idején,
miközben a falu kútjában található
pumpát akarták az iszaptól megmenteni, tragikus halált haltak.

Balázs Ferenc, az események idején
Szentdemeteren szolgálatot teljesítő
plébános emlékezett.
Felidézte a tragikus eseményt és
az azt megelőző időszakot, amikor
még „tervezgettünk az egyházközség sokat ígérő megvalósításairól
(…), felelősséget vállalva próbáltuk
építeni a jövőt”. Cseh András tanár
akkori szavaira emlékezett, aki felvállalta, hogy gondoskodik a faluban ásott kútban levő pumpának a
működéséről és a karbantartásáról.
Azonban 1998 júniusában a szentdemeteri patak kiöntött, az árvíz elöntötte a falut, és az 51 éves Cseh
Életüket adták a közösségért
András tanár, a 39 éves Borsos FeAz áldozatokra, akik 22 évvel ez- renc akkori falufelelős, illetve a 34
előtt életüket adták a közösségért, éves Fülöp János (Tacskó) – miköz- ben a pumpa megmentésére sietett
–, a felgyülemlett szén-monoxid
miatt tragikus véget ért. A három áldozatot 1998. június 20-án, egy-egy
óra különbséggel ugyanaznap temették el mély részvét mellett.
Méltó helyen és méltó módon
Balázs Ferenc plébános kiemelte:
22 évvel a tragikus esemény után
elérkezett a pillanat, amikor méltó
helyen és méltó módon emlékezhetünk meg Szentdemeter hőseiről,
örök emléket állítva számukra. Arra
biztatta a megjelenteket, hogy „szívünkben, génjeinkben, kultúránkban levő kincseink birtokában
tegyük mindannyian a tőlünk telhető legjobbat, Isten dicsőségére,
nemzetünk, hazánk, egyházközségünk gyarapodására”.
Boldogok a tiszta szívűek…
Az emlékművet Sagyebó István
polgármester és Balázs Ferenc plébános leplezte le, majd Oláh Dénes
római katolikus főesperes megáldotta.
Az emléműavatást megelőző
szentmisén Oláh Dénes főesperes a
Szűzanya szívéről beszélt, aki „nevelte a fiát, tanította beszélni, imád-

Osváth Csaba: Tervek és célok nélkül
nem lehet előrehaladni!

Az elmúlt négy évben nagyon sok olyan projekt és
beruházás valósult meg, amelyek révén Ákosfalva
modern községgé zárkózott fel. Ha végigmegyünk a
településeken, azt látjuk, hogy szinte minden utca le
van aszfaltozva, a középületek fel vannak újítva, szabadidőközpont várja az oda látogatókat. Olyan az
élet, mint egy kisebb városban. Bár nem az a cél,
hogy városi címet szerezzen Ákosfalva község, minden olyan szolgáltatás, amire szükség van, az megtalálható: van mentőállomás, katasztrófavédelmi
egység, személyi nyilvántartó, földhivatal és helyi
rendőrség is. Az iskolák, óvodák épületeit a mai igényeknek megfelelően modernizálták, az egyházak támogatást kaptak a ravatalozók megépítésében,
valamint mindenik település kultúrotthonát is igyekeztek felújítani. Az önkormányzat folyamatosan
azon dolgozik, hogy minél szélesebb körben korszerűsítse és fejlessze a községet. Jelenleg olyan beruházáson dolgoznak, amely lehetővé teszi, hogy
Ákosfalván iskola, óvoda és napközi otthon épülhessen. Az utóbbi év legnagyobb beruházása idén átadásra került, ez nem más, mint a harasztkeréki
élményfürdő, a Tutti Wellness központ, amely igen
nagy népszerűségnek örvend.
„Azon polgármesterek közé tartozom, akik régóta
vezetik a községet, és gondolom, hogy az az ember,
akit megbecsülnek, többre képes, és többet is tesz,
mint amit elvárnak tőle. Rengeteg a munka, de nagyon sok megvalósításról tudunk beszámolni, kilenc

települést vezetünk, de mindenik településen az elmúlt időszakban komoly megvalósításokat tudtunk
létrehozni” – fogalmazott Osváth Csaba, Ákosfalva
község polgármestere.
„Osváth Csaba azon régi »harcosok« közé tartozik,
akik kitartó munkával, odaadással vállalkoztak a község fejlesztésére. Ákosfalva mára már Maros megye
egyik legjobban fejlődő községe, a sok fejlesztés, modernizálás révén akár városi rangra is emelhetnék a
községet. Elismeréssel tudom illetni Csabának és a
csapatának a munkáját, és úgy gondolom, hogy ilyen
csapattal tudjuk együtt közösen fejleszteni Maros megyét!” – nyilatkozta Péter Ferenc, a Maros megyei
RMDSZ elnöke.
Nekünk Maros megye az első!
AzRMDSZMarosmegyeiszervezetének
sajtóirodája

(Fizetett hirdetés)

Fotó: Mózes Edith

kozni, játszani, aki anyánkká lett a
kereszt alatt, és az egyház anyjává
lett pünkösdkor”.
Mint mondta, minket is arra kér,
hogy kövessük, nagy gonddal őrizzük a szívünket, hogy az legyen
„normális és követhető”, tiszta,
készséges, segítőkész, figyelmes,
elmélkedésre késztető, alázatos,
erős és anyai szív, hogy nekünk is
megadassék a mennyei boldogság.
Máté Ferenc szentdemeteri plébános a Népújságnak elmondta,
hogy Pál Hunor elismert művész,
volt már kiállítása Pécsett, de Amerikában is, főként vallásos műveket
készít. Az emlékmű központi alakja
is a Szűzanya, a felső részen látható
három galamb a három eltávozott
lelket ábrázolja, a táblán az áldozatok neve és egy szentírási idézet olvasható.
Arról is beszélt, hogy az 1200-as
években épült templom külső felújítását a tavasszal fejezték be a Teleki
Alapítvány jóvoltából, nemsokára
hozzáfognak a belső felújításhoz és
a freskók feltárásához.
Az eseményt Vincze Orsolya
szavalatai színesítették.



Aki arat, jó szívvel ad
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Elődeink tudták: hit nélkül nincs munka, termés, betevő falat

(Folytatás az 1. oldalról)
Kertészmérnöki Tanszéke helyezett
el egy-egy zsák búzát, de a jótékonysági akciónak nem ennyi a mutatója. Maros megyében az RMGE
jelenleg 28 ponton gyűjti a gabonát
és az adományokat, amelyeket rászorulóknak juttat el, a hétvégéig
már 14 tonna búzaadomány gyűlt
össze – tudtuk meg Sikó László falugazdásztól. Az ünnepségre az
adományozók mellett felsorakozott
a 15. Mátyás huszárezred szovátai
hagyományőrző csapata, a Történelmi Vitézi Rend szováta-sóvidéki
küldöttei és a Szent Gellért Lovagrend Márton Áron tartományának
csíkszeredai képviselői is.
Nem vagyunk egyedül
Az RMGE Maros elnöke szerint
az idei év nemcsak azért különleges, mert a nemzeti összetartozás
esztendejévé is nyilvánították,
hanem mert a világjárvány is komoly nehézségeket gördített a gazdálkodók elé. Fazakas Miklós ezért
is mondott köszönetet gazdatársainak, akik ebben a rendkívüli helyzetben is helytálltak, szántottak,
vetettek, arattak, és a kenyér révén
biztosították a jövőt. Talán az sem
véletlen, hogy az első búzaösszeöntési ünnepségét a Bekecsre tervezte
a szervezet, hiszen a Maros megyei
magyarok szent hegye olyan energiát tud adni, amivel a következő
időszakot is pozitív hozzáállással,
összefogással tudják kezdeni. „Ez
az ünnepség igazából arról szól,
hogy nem vagyunk egyedül sem a
Bekecsen, sem a Kárpát-medencében, megvan bennünk az az erő és
a szellemiség, amivel az elkövetkező időszakban sokkal hatékonyabban, egységesebben tudunk itt
létezni, megmaradni” – hangsúlyozta az elnök.

Nagyboldogasszony napján öszszeönteni a magyarok búzáját tulajdonképpen
Kárpát-medencei
összefogást jelent. Mindannyian részesei vagyunk e nemes feladatnak,
a következő években pedig egyre
több lesz a gabona – mutatott rá felszólalásában Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács és a Maros megyei
RMDSZ elnöke, kiemelve, hogy
Székelyföldön tavaly 56 tonna búza
gyűlt össze, ebből megyénk gazdái
25 tonnát adtak, és ez mind a közösségünkhöz tartozóknak bizosít kenyeret, jövőt.
Székelyföldön a történelmet azok
alakítják, akik a búzát a zsákokba
öntötték, a történelmet azok alakítják, akik nap mint nap dolgoznak,
akik gyereket szülnek, és akik ezt a
földet benépesítik, a Jóisten akaratával – mondta dr. Vass Levente, az
RMDSZ parlamenti képviselője,
aki hisz abban: sokan vagyunk Székelyföldön, elegen ahhoz, hogy az
anyák gyereket szülhessenek, templomaink köveit pedig ne kelljen
más épületekhez használni.
Jelképes és tényleges segítség
Először érkezett a Bekecsre dr.
Sándor Tibor László, Magyarország
bukaresti nagykövetségének mezőgazdasági és környezeti attaséja. Elmondta: hálás azért, hogy a
Kárpát-medencei búzaösszeöntés
szarvasi központi ünnepsége után
két héttel ezen a jeles eseményen is
részt vehetett. A kápolnánál elhelyezett zsákoknak jelképes jelentésük van, hiszen mindenhonnan
egybegyűl a búza, és az is biztos,
hogy minden búzaszem jó helyre
kerül. „Ha az ember nem vet, nem
is arat, de ha arat, jó szívvel ad másoknak is” – világított rá a diplomata.
Kozma Mónika szerint nem vé-

Fotó: Gligor Róbert László

letlen, hogy a kereszténység egyik
meghatározó ünnepén, Nagyboldogasszony napján ünnepeljük
most a kereszténység másik jelentős elemét, a kenyeret. Az új kenyér
azt mutatja, hogy képesek vagyunk
teljes értékű életet élni, újra és újra
megteremteni magunknak a táplálékot, és búza, kenyér, adomány formájában azoknak is nyújtani tudunk
belőle, akik erre rászorulnak. A Pro
Economica Alapítvány ügyvezető
igazgatója szerint a magyar kormány támogatásával egyre hangsúlyosabbá vált itthon is a

mezőgazdaság, és most tudatosul
bennünk, hogy ez a legszebb dolog,
amit létre tudunk hozni, a saját táplálékunkat. Az alapítvány folytatja
a munkát, és vannak tervei,
amelyekkel a magyar kormány támogatása nélkül is meg tudja a jövőben egy hosszabb időszakra is
határozni azt a segítséget, amelyet
nyújtani tud a gazdáknak: többek
között egy kereskedelmi platformot
szeretne létrehozni, amely révén
megújíthatná a mezőgazdaságot,
több erőt, versenyképességet vihetne abba.
Kenyér nélkül nincsen élet
Gagyi Ildikó Wass Albert Üzenet
haza című költeményével, az udvarfalvi Mátyás Ernő pedig erre az alkalomra írt költeményével emelte
az ünnepség színvonalát, közben a
gazdák, gazdakörök, malmok és különböző intézmények jelképesen
egy-egy kis zsák búzát öntöttek
össze. A nyárádselyei Nagy Béla református, Lukács János katolikus,
valamint Sándor Szilárd jobbágyfalvi-nyárádszeredai unitárius lelkészek adtak áldást az adományokra,
illetve kérték Isten áldását a búzát
vetők és learatók fáradozására, a
búzát összeöntőkre, akik segítő
szándékkal állnak a rászorulók
mellé, akik javaikból jó szívvel
adnak a náluk szegényebbeknek.
Áldást kértek a kenyeret szegő családokra is, és mindazokra, akik esznek a felajánlott búzából. Ez az
ünnep arra indít, hogy Istennek
hálát mondjanak azok, akik e búza
áldását élvezik, és legyen az Úr oltalma a munkán és az embereken –

A búza és új kenyér megáldása a hálaadás, istendicsőítés ünnepe is
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fejtette ki Bakó Béla katolikus pap,
mielőtt megáldotta volna az idei új
kenyeret. A Pál atyaként ismert ferences szerzetes árva, elhagyott
gyermekeket vett gondozásába a
Szent Erzsébet egyesület marosvásárhelyi és marossárpataki árvaházaiban, és a Magyarok kenyere
program keretében ők is részesülnek az RMGE Maros által begyűjtött adományokból. Az ünnepi
pillanatok után a Népújságnak elmondta: ennek az adománynak kettős jellege van. A morális jelleg az,
hogy egyáltalán ráfigyelnek az emberek ezekre a gyerekere, nemzetiségre való tekintet nélkül, hogy
figyelnek az alapítvány munkájára,
és hogy az alapítvány is számíthat a
segítségre. Ez óriási jelentőségű
dolog, bármilyen körülmények között ad nekik egy biztonságtudatot.
Az adományozás egy fizikai megerősítés is, és ez a segítség biztosítja
az alapítvány által gondozott gyerekek számára az alapvető táplálékot,
a kenyeret. Az 1994 óta szegények
gondozásában részt vevő atya mélyen átérzi és értékeli azt, hogy mit
jelent, amikor kenyérhez jut egy közösség, amelynek erre szüksége van.
Ezért is hálás, és tartozik köszönettel Fazakas Miklós elnök a gazdáknak, akik egy nehéz évben,
példa nélküli helyzetben is megfelelő odaadással, bátorsággal, kitartással végezték munkájukat, és
ennek ma már látszanak a gyümölcsei. A gazdák a társadalom megtartó alapja ma is, hiszen kenyér
nélkül nincs élet – húzta alá az
RMGE Maros vezetője.
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Régóta várt beruházás

Szerkeszti:MenyhártBorbála

Három tanintézet felújítása,
egy építése van folyamatban

A csíkfalvi óvoda

Jelentős előrelépés történik a községben az oktatási infrastruktúra
terén, új iskola épül Jobbágyfalván,
és korszerűsítik a csíkfalvi, búzaházi
és vadadi tanintézeteket. Amennyiben a járványhelyzet megengedi,
hogy szeptemberben elinduljon az
oktatás, a munkálatok idejére más,
ideiglenes helyszínekre költöztetik a
felújítás alatt álló épületekből az
osztályokat.

A községbeli tanintézetek teljes felújítása
régi terve az önkormányzatnak, az erre vonatkozó pályázat régen készült, ellenben az
évek során számos akadály késleltette a finanszírozás elnyerését, majd a megvalósítást. Először a projektből ki kellett venni a
nyárádszentmártoni tanintézetet, mivel az
épületet visszaigényelte az egyház, majd
miután mintegy két évvel ezelőtt elnyerték
a támogatást az országos helyi fejlesztési
program keretében öt tanintézetre (a félbemaradt csíkfalvi óvoda befejezésére, a búzaházi, vadadi és csíkfalvi iskolák teljes
felújítására, illetve Jobbágyfalván egy új iskola építésére), sokáig csupán az egyik beruházásnak tudtak nekifogni, ugyanis hiába
hirdették meg több alkalommal is a közbeszerzést, nem akadt jelentkező. A cégek arra
hivatkoztak, hogy nincsenek munkásaik,
nem tudják vállalni a munkálatokat. Majd
miután sikerült kivitelezőt találni, a járványhelyzet tovább késleltette a kivitelezést.
Az öt közül az egyedüli beruházás, amit
eddig sikerült megvalósítani, az a csíkfalvi
óvoda épületének a befejezése. Ezt a beruházást még 2011-ben kezdték el, a finanszírozás a tanfelügyelőségtől érkezett, viszont

Fotó: Nagy Tibor

időközben elzáródtak a pénzcsapok, így
félbemaradt az építkezés. Azonban lehetőség adódott, hogy az országos helyi fejlesztési program keretében erre is pályázzon a
község, és el is nyerte a befejezéshez szükséges finanszírozást, és tavaly ősszel már
birtokba is vette az aprónép a korszerű,
tágas és jól felszerelt épületet, ahol napközi
program is működik – tájékoztatott Balogh
István polgármester. Mint mondta, két, öszszesen 2,5 millió forint értékű pályázat
révén az iskola vezetőségének sikerült új
bútorzattal, illetve eszközökkel felszerelni
az új óvodaépületet, többek között szekrényeket, kisasztalokat, matracokat, szőnyegeket, didaktikai eszközöket, hordozható
számítógépeket, illetve konyhai bútorzatot
és felszereléseket szereztek be.

A polgármester elmondta, végre a másik
négy tanintézetnél is történt előrelépés, van,
ahol már folyamatban van a felújítás, másutt pedig a napokban kezdi el a munkát a
kivitelező. A búzaházi iskola bővítése és
teljes korszerűsítése már egy ideje zajlik,
Jobbágyfalván is rövidesen elkezdik az
építkezést, itt nem a régi tanintézet öltözik
új köntösbe, hanem a szomszédságában új
épületet húznak fel. Vadadban még a tavaly
nekifogtak az építkezésnek, viszont leállt a
munka, előreláthatólag a napokban kezd
majd el újra dolgozni a cég. A csíkfalvi iskola felújítását a napokban kellene elkezdje
a kivitelező, akivel december óta aláírt
szerződése van az önkormányzatnak.
A községközponti iskola külseje-belseje
teljesen megújul, többek között tetőzetcserére, az ajtók, ablakok cseréjére kerül sor,
belső-külső javításokat végeznek, és szigetelik az épületet. Érdeklődésünkre, hogy
amennyiben a járványhelyzet lehetővé
teszi, hogy szeptemberben elinduljon az
oktatás, hová költöztetik a felújítás alatt
álló iskolákba járó diákokat, Balogh István
elmondta, már találtak megoldást annak érdekében, hogy a munkálatok ne zavarják az
oktatás menetét: Búzaházán és Vadadban
magánházakat béreltek, ahol ideiglenesen
foglalkoznak majd a gyerekekkel a pedagógusok, és ahol erre szükség volt, ott elvégezték a szükséges átalakításokat annak
érdekében, hogy az előírásokat tudják betartani, a diákok közötti kellő távolság legyen meg. Csíkfalván az óvodában is
vannak szabad termek, a tornateremben is
van hely, illetve a hivatalba is költöztetnének diákokat. Jobbágyfalván az új iskola
nem a régi helyébe épül, így ott nem volt
szükség alternatív megoldásokra. A nyárádszentmártoni tanintézet nincsen benne a felújítási projektben, mivel visszakerült
egyházi tulajdonba. A településen az egyház megengedte, hogy továbbra is ott működjön az iskola.

A búzaházi iskola

„Élhetővé kell tenni a vidéket ahhoz, hogy a fiatalokat itthon tartsuk”

Hat pályázat vár elbírálásra

Amint azt az évek során megszokhattuk, Csíkfalván mindig
számos pályázat van folyamatban. Ez most sincs másképp,
némelyek
már
kivitelezési szakaszban vannak, néhány hete pedig hat új
projektet nyújtott be az önkormányzat.

– Mindig az volt a véleményem,
hogy annak érdekében, hogy a vidéket élhetővé tudjuk tenni, a fiataljainkat itthon tudjuk tartani, falun is
a városi körülményekhez hasonlókat kell teremteni, elsősorban az
infrastruktúra és a szolgáltatások tekintetében. Ennek jegyében próbáltam tenni a dolgom, és tervezni a
község jövőjét. Visszatekintve az
utóbbi négy évre, úgy érzem, elég
sokat dolgoztunk, és ezért hálával
tartozom annak a csapatnak, amelynek tagjaival mindvégig jól együttműködtünk annak érdekében, hogy
előkészítsük, majd kivitelezzük a
fejlesztéseket. Vannak munkálatok,
amelyeket már elkezdtünk, olyanok
is, amelyekre aláírt szerződésünk
van, van, ahol le van állva a munkafolyamat, de rövidesen újraindul,

és vannak benyújtott pályázataink,
amelyekre várjuk az elbírálást –
mutatott rá Balogh István polgármester. Érdeklődésünkre elmondta:
ha a közelgő helyhatósági választásokon a község lakói bizalmat szavaznak neki, folytatni szeretné az
infrastrukturális fejlesztéseket. Tervei közül többre megoldást nyújtana az a hat pályázat, amelyeket
néhány hete nyújtott be az önkormányzat. Az egyik ezek közül a
közvilágítás korszerűsítését célozza
mindenik településen. A másik a
csíkfalvi kultúrotthon építését, amit
kormánypénzekből valósítanának
meg.
A polgármester elmondta, nemrég lekövezték a községbeli utcákat,
ellenben – hosszabb távú megoldásként – pályázatot nyújtottak be
útaszfaltozásra, a projektbe mintegy
18 km-t foglaltak bele, azokat az utcákat, amelyeken jelenleg nincsen
aszfaltréteg.
Egy következő pályázat, amely
elbírálásra vár, az a sportbázis befejezését tenné lehetővé, ugyanis a
kormánytámogatással több mint tíz
évvel ezelőtt elkezdett sportbázis

mintegy hatvan százalékban készült
el, mivel leállt a finanszírozás. Egy
másik pályázat révén a csíkfalvi orvosi rendelőt szeretnék felújítani.
Ugyanakkor a régi polgármesteri
hivatal helyébe építenének egy korszerű, kétszintes épületet, ahol iskola utáni foglalkozásokat, hétvégi
programokat vagy akár baba-mama

A kivitelező kijavította a hibákat

Átadás előtt
a szennyvízhálózat

Jobbágyfalván két utca van még hátra,
ahol a kivitelezőnek ki kell javítania a
szennyvízhálózaton észlelt hibákat. Ezt
követően kerülhet sor a rendszer újbóli
ellenőrzésére, majd amennyiben ténylegesen orvosolták az összes hiányosságot, megtörténik az átvétel, és a község
a hálózatot átadhatja az üzemeltetőnek.

A községben a szennyvízhálózat kiépítését
célzó beruházás sajnos nem zajlott zökkenőmentesen, a rendszer átvételét megelőzően az önkormányzat által megrendelt vezetékmosás és
videokamerás vizsgálat során kiderült, hogy a lefektetett rendszer mintegy nyolcvan százalékával
gond van: a talajban lévő vezetékeknek vagy
nem volt meg a kellő lejtése, vagy el voltak görbülve, nem voltak megfelelőek az összeillesztések, helyenként el voltak repedve vagy törve a
csövek. Ilyen körülmények között a község nem
vette át a munkálatot, amíg a kivitelező cég ki
nem javítja saját költségére az észlelt hibákat. A
kivitelező, bár megígérte, hogy ezt megteszi, jó
ideig nem dolgozott, többszöri felszólítás nyomán tavaly tavasszal végre nekilátott a munkának.
Balogh István polgármester elmondta, Jobbágyfalván jelenleg két utca van még hátra, amelyekben ki kell javítsák a hibákat. Amennyiben
ott is elvégzik a munkát, ismét nekilátnak a teljes
rendszer átmosásának és videokamerás vizsgálatának, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a
javítások megfelelőek-e vagy sem. Ha ez megtörténik, és mindent rendben találnak, akkor tudják átvenni a rendszert, majd átadni azt az
üzemeltetőnek, az Aquaservnek, és elkezdődhetnek a rácsatlakozások. A községvezető hozzátette, hogy ez időben mit jelent, nem tudják
pontosan megmondani, ugyanis más községek
példájából ítélve sokszor hónapokat vesz igénybe
a folyamat.
Mint megtudtuk, a Környezetvédelmi Alapnál
a község pályázattal finanszírozást nyert, amelynek köszönhetően kisebb anyagi terhet jelent
majd a háztartásokra nézve a szennyvízhálózatra
való csatlakozás, a lakosoknak nem kell kifizetniük a bekötőaknák értékét, a számítások szerint
ezáltal mintegy ezerlejes költséget vállalnak át a
családoktól.
Ugyanakkor előfordult, hogy a tervező nem
vette figyelembe, hogy vannak udvarok, ahol két
család lakik, és csak egy bekötőaknát foglalt bele
a tervbe. Mindemellett pedig vannak telkek,
amelyek néhány évvel ezelőtt, amikor a tervek
készültek, üresen álltak, de időközben beépültek.
Ezen helyzetekből adódóan pluszban még kilencven bekötőaknára van szükség, amelyeknek a beszerzését a helyi költségvetésből állja a község,
az elmúlt év végén már vásároltak közel harmincat, és a többit is beszerzik, amint lehetőségük
lesz rá.

tornát is lehetne tartani. Ez utóbbira
az Országos Beruházási Társaságnál próbálnak finanszírozást szerezni.
Performáns térfigyelő rendszert
építettek ki
Az elbírálásra váró pályázatok
mellett több, a község lakói által
igényelt megvalósítás körvonalazódott az utóbbi időben. Tavasszal
uniós alapokból sikerült kiépíteni a
községben a térfigyelő rendszert,
amire a lakosság részéről régóta
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igény mutatkozik. Ötvenkilenc kamerát szereltek fel, mindenik településen
a
középületekhez,
közterületekre, utcakereszteződésekhez, valamint a falvak be- és kijáratához, és biztosították a
működésükhöz szükséges áramellátást, internetszolgáltatást. Miután
üzembe helyezték a rendszert, egy
Vadadban történt lopás tettesét a kamerák segítségével sikerült kézre
keríteni. A projekt révén vásárolt
rendszer mellé saját költségvetésből
beszereztek még egy rendszámolvasó kamerát is. A negyvenezer
eurós uniós összeget további százezer lejjel pótolták ki.
Helyi munkacsoport saját gépparkkal
Balogh István kiemelte, a mindennapokban rendkívül hasznosnak
bizonyult, ezért nagyon büszke arra,
hogy sikerült kialakítani egy négyfős helyi munkacsoportot, és mellérendelni egy saját gépparkot,
amellyel az utak, árkok, zöldövezetek karbantartásától a buszmegállók
és halottasházak építéséig nagyon
sok munkálatot el tudnak végezni
anélkül, hogy kiszerződtessék ezeket. Ehhez több munkagépet vásároltak az utóbbi években, többek
között két traktort, két utánfutót, kaszagépeket, hóeltakarító, illetve homokszóró berendezést.
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Folytatjuk Maros megye fejlesztését
Újabb mandátumért indul Péter Ferenc és csapata

Hétfőn iktatta az RMDSZ
Maros megyei szervezete a
tanácselnök- és a megyeitanácsos-jelöltek iratcsomóját
a Maros megyei választási irodánál.

„A megyei tanácsosi testületbe a
tapasztalt, a jelenlegi mandátumban
is tevékenykedő kollégák mellé új
csapattársak is bekerültek, így az ifjúsági szervezet jelöltjei és több
hölgy is erősíti a csapatot. Mindannyian felkészült emberek, akikkel
folytatni tudjuk az elkezdett munkát, és meg tudjuk valósítani a terveinket” – nyilatkozta a jelöltek
iktatását követően Péter Ferenc, az
RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke.
„Az utóbbi évtizedek legeredményesebb mandátumán vagyunk túl,
ha a fejlesztésekre fordított össze-
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ben levő tanácselnök, aki a megyei- mutatja, hogy sokan támogatják a
tanácsos-jelöltekkel közösen iktatta szövetség csapatát. Köszönöm a bia jelöltségi dokumentációt.
zalmat minden Maros megyei laA jelöltlista benyújtásakor jelen kosnak,
aki
támogatta
az
volt Vincze Loránt, az RMDSZ eu- önkormányzati listáinkat. Maros
rópai parlamenti képviselője is, aki megyét tovább kell fejlesztenünk,
szerint a következő időszakban szá- és meg kell védenünk attól a bandámos uniós forrás lesz elérhető fej- tól, amely Marosvásárhelyen a fejlesztésekre, ezért is fontos, hogy ki lődés útjába állt. Ezért arra kérek
fogja vezetni Maros megyét és a mindenkit, hogy a szeptember 27-i
megyeközpontot.
választásokon
támogassa
az
„Folytonosságra és további fej- RMDSZ önkormányzati csapatát,
lesztésekre van szükség. Az én sze- és támogassa Soós Zoltánt Marosrepem az, hogy Brüsszelből vásárhely polgármesteri székéért!”
támogassam ezt a munkát. A követ- – fogalmazott Kovács Mihály
kező 7 esztendőben nagyon sok Levente, az RMDSZ Maros megyei
uniós alap áll majd rendelkezésre a szervezetének ügyvezető elnöke.
megye és a város fejlesztésére. SajAz RMDSZ Maros megyei szernos az elmúlt években Marosvásár- vezetének megyei tanácsosi jelölthely nem használta ki azokat a listáján az első 20 helyen a
pénzalapokat, amelyekből fejleszteni következő jelöltek szerepelnek:
és építeni lehetett volna ezt a várost Péter Ferenc, Kovács Mihály Leés a közösséget. Nagyon fontos, vente, Kolcsár Anquetil Károly,
hogy Maros megye mellett Maros- Szabó Árpád, Aszalos Gavril, Szász
vásárhely élére is olyan csapat kerül- Izolda, Tatár Béla, Kupás János,
jön, amely a fejlődés útjára tudja Bartha Mihály, Birtalan István-Baállítani a megyeközpontot. Soós Zol- lázs, Szabó Albert, Ilyés Lóránd,
tán és csapata ezt a változást ígéri, és Szigyártó Zsombor-István, Kedei
én hiszem, hogy el is fogja hozni” – Pál-Előd, Kozma Mónika, Zelariu
összegzett Vincze Loránt.
Petru, Pokorny Vasile-Ştefan, Ko„17.382 támogató aláírással csis Csaba, Paizs Tibor, Szentgyörgeket nézzük. Befejeztük a koráb- jából is létfontosságú, hogy Soós adtuk le ma a megyei jelöltek listá- gyi Anna.
AzRMDSZMarosmegyei
ban – szintén RMDSZ-vezetés alatt Zoltán megnyerje a választásokat” ját, és az alig pár nap alatt összegyűjtött
nagyszámú
aláírás
azt
szervezeténeksajtóirodája
– elkezdett nagy beruházásokat, – fogalmazott Péter Ferenc tisztségmint a hulladéklerakó állomás és a
Transilvania motorsportpálya. Több
mint 300 kilométer megyei utat asz- Vasárnap, augusztus 16-án a Nemzeti Libefaltoztunk, megmentettük és fej- rális Párt benyújtotta Theodora Benedeket
lesztettük a repülőteret, és számos Marosvásárhely polgármesteri tisztségére
új beruházást indítottunk el. A fej- jelölő dossziéját, valamint a helyi tanácsba
lődés pályájára helyeztük Maros jelöltek listáját.
A liberális polgármesterjelölt kijelentette: „Bemegyét” – emelte ki Péter Ferenc.
nyújtottam
a dossziémat, mert szakmailag olyan
A Maros Megyei Tanács elnöke
szintre
jutottam,
ami arra kötelez, hogy többet tehozzátette: „Az RMDSZ megyei tagyek,
és
ne
okozzak
csalódást azoknak, akik hisznek
nácsosi csapatával együtt arra vállalkozunk, hogy a következő négy bennem, és várják a változást. Tudom, hogyan kell
évben megyénket még élhetőbbé te- lehívni az európai pénzeket, miután Brüsszelben az
gyük, és a régiót versenyképes és a Európai Bizottság szakértőjeként sok száz milliós pábefektetők számára is vonzó tér- lyázatokat írtam. Marosvásárhelyre eurómilliókat
séggé alakítsuk. Ha a város és a me- hoztam szintén európai pályázatok által, és tudom,
gyei tanács együtt tud működni, hogyan kell használni ezt a forrást. Nincsenek titkos tási kampányom lesz, amely kizárólag a marosvásárakkor a fejlődés nagyobb lendületet anyagi érdekeim, nem loptam soha, nincs adósságom helyiekkel folytatott párbeszédre épül, a járványhelykap. A megye és a város szempont- senkivel szemben” – mondta Theodora Benedek.
A neves marosvásárhelyi orvos és szívgyógyász zetben megszabott szigorított körülmények között”.
KICSODATHEODORABENEDEK?
azt mondta: „Megtiszteltetésnek veszem a Nemzeti
Theodora Benedek orvosésközgazdász, a MaLiberális Párt általi jelölést. Komoly ember vagyok,
rosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
aki csak egy komoly pártban találja fel magát, amely
(1991–1997),
illetve
a marosvásárhelyi Petru Maior
– biztosíthatom önöket –, sokkal jobban fogja segíteni Marosvásárhelyt, mint a 30 év alatt bármely ed- Egyetem Gazdaságtudományi Karának végzettje
digi kormányzat. Amint a PNL-nek sikerült a legjobb (2002–2007).
Habilitált doktor (2013) és az orvostudományok
jelöltet állítani a polgármesteri tisztségre, úgy állunk
doktora
(1999–2002), az egészségügyi menedzsa vásárhelyiek elé egy olyan tanácsosi listával, amement
magiszteri
végzettje a marosvásárhelyi Petru
lyen a PNL azon marosvásárhelyi tagjai találhatók,
Maior
Egyetemen
(2005–2006).
akik csapatot tudnak alkotni a város jövendő PNL-s
Theodora
Benedek
kardiológusésbelgyógyász
polgármesterével” – foglalta össze Theodora Benefőorvos,
a
Marosvásárhelyi
Megyei Sürgősségi Kórdek.
Hétfőn, augusztus 17-én mutatták be Marosvásár- ház KardiológiaiKlinikájának a vezetője.
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tuhely PNL-s polgármesterjelöltjének programját.
dományés Technológiai Egyetem professzora (karTheodora Benedek azt mondta: „a rendszerváltás
diológia,
intervenciós
szívsebészet
és
óta ez az első olyan marosvásárhelyi program, amely
belgyógyászat),2013ótaPhD-témavezető.
MUTATÓKRA és FINANSZÍROZÁSI FORRÁ2012–2019 között a MOGYTTEbelgyógyászati
SOKRA épül. Pontosan megmondjuk, mit tudunk
főosztályánakigazgatója,2020-tólakardiológiára
csinálni, és főleg azt, hogy honnan lesz rá pénz”.
A „Marosvásárhelyeurópaiváros.Felzárkózott szakosodókrezidenskoordinátora.
Victor Costache korábbi egészségügyi miniszter
város.Erősváros.Azemberekvárosa” program
az
EgészségügyiMinisztériumOrszágosKardiobemutatóját élőben lehetett követni a Facebook/ThelógiaiBizottságánakelnökévé
nevezte ki.
odoraBenedek oldalon.
A
RománKardiológiaiTársaságMarosmegyei
„Több hónapos munka volt, nyilvános adatokat
használtam fel, de a legtöbbet a marosvásárhelyiek- fiókjánakelnöke, és a Marosvásárhelyi Megyei Sürkel konzultálva és az utóbbi évben megvalósított szo- gősségi Klinika keretében a TudományosKutatás
ciológiai kutatásokból szereztem. Szeretném EtikaiBizottságánakazelnöke.
Az EurópaiBizottságHorizon 2020 Programjámegköszönni annak a közel ezer embernek, hogy vá- nak külső szakértője, az egészségügyi tudományos
laszolt nekem a közösség problémáira vonatkozó kutatások (Life panel) alelnöke.
kérdésekre” – nyilatkozta Theodora Benedek.
AFejlettKutatásaMultimodálisSzívképezés
A PNL marosvásárhelyi polgármesterjelöltje hoz- TerületénKözpontkoordinátoraésaJournalof
zátette: „Mélyen meghatott nemcsak a kérdésekre InterdisciplinaryMedicinekiadványfőszerkeszadott válaszok nagy száma, de a komoly hozzáállás tője.
is, ahogyan a vásárhelyiek ezt a problémát kezelték
A Circulation Research folyóirat az ACCRUE-mea www.theodorabenedek.ro honlapon. Biztosítom taanalizisért a BestManuscriptAwardnemzetközi
őket afelől, hogy mindegyik jelzett problémát felje- díjjaltüntetteki.
gyeztem Marosvásárhely jövendő polgármesterének
TudásátaBécsiEgyetemen,azAKHKórháza határidőnaplójába. Rendkívül fontos, hogy felfed- ban,abudapestiGottsegenGyörgyKardiológiai
tük Marosvásárhely minden övezetének a nagyobb Intézetben,aDebreceniKardiológiaiIntézetben
problémáit, a választási programomat éppen a jelzett ésalipcseiHerzZentrumIntézetbentökéletesítette.
gondok megoldására építem”.
(Fizetett hirdetés)
Theodora Benedek kijelentette: „Atipikus válasz-
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Térkővel, zöldövezettel szépítik a környezetet

Felújítják a backamadarasi csorgókat

Két csorgót kezdtek el felújítani Backamadarason: új, civilizáltabb, kellemes környezet fogadja majd a vízért érkezőket és az átutazókat.

Gligor Róbert László

Az önkormányzat a nyárádmenti
kistérségi LEADER program pályázatán szerzett 42 ezer eurós támogatást, amit mintegy tízezer eurós
saját hozzájárulással pótol meg,
ebből újítják fel a faluközpontban
álló és az orvosi rendelő melletti
csorgót. Az alsó, központi csorgó
1946 óta szolgálja ki a falut, aztán
néhány év múlva megépítették az
orvosi rendelő melletti, felső csorgót is. Most mindkettőt felújítják,
zöldövezeteket építenek körülöttük,
gránitkövet is használnak a térrendezés során. A munkálatok nemrég
kezdődtek el, és az ősz folyamán be
is fejezik őket. A jelenlegi forróságban lehetetlen lenne fákat ültetni,
zöldövezetet kialakítani, gyepesíteni, de mire a térrendezési munkák
megtörténnek, az enyhébb, nedvesebb őszi időjárás ezt is lehetővé
teszi.

Parkot építenek körülöttük
Az orvosi rendelő mellett egy
csövön keresztül ad vizet a kis
csorgó az arra járóknak, vályúja
pedig az állatoknak vagy éppen a
szőnyegmosóknak. Ezt most teljesen felszámolják, helyére gépkocsiparkolót terveznek. A csorgót az
épület előtti területen építik újra, ide
vezetik a vizét, de semmi különös
díszítményt nem terveztek rá,
hanem továbbra is egy csőből kínálja majd a vizet. Körülötte zöldövezetet
alakítanak
ki,
pihenőpadokat helyeznek el, felújítják az itt elhaladó járdát, és egy feljárót építenek, hogy az utcáról is
megközelíthető legyen.
Sajnos egyelőre a községi költségvetés nem tette lehetővé az orvosi épület felújítását, így még egy
ideig kénytelenek lesznek nézni,
hogy egy szép tér mögött egy elhanyagolt épület áll, bár remélik, hogy
hamarosan ezt is meg tudják javítani – mutatott rá a hiányosságokra
a község polgármestere, Szőcs
Antal.
A faluközpontban álló, medencével ellátott díszes csorgó is méltó

környzetbe kerül, körülötte a felújítás után parkocska épül, ahol leülhetnek, megpihenhetnek a vízért
érkezők vagy az átutazók, amíg
edényeiket megtöltik vízzel. A
csorgó körüli teret is elrendezik,
szomszédságában buszmegállót
alakítanak ki. A csorgó mögött egy
régi gázház áll, de igen veszélyes
állapotba került. Az önkormányzat
kérvényezte az itt található nyomásmérő és a csapok más helyre költöztetését. Erre ígéretet is kapott, s ha
valóban elbontja a gázvállalat a betonépületet, akkor annak helyét is
rendezik, ugyanis itt egy régi tűzoltószekeret szeretnének kiállítani.
Ennek „mondanivalója” is van, de
meg is kell védeni az esetleges rongálásoktól. Amíg ez megtörténik, a
gázházat magas növésű dísznövényzettel kerítik el.
Sokan kedvelik a csorgó vizét
Mindkét csorgó vize ismert a vidéken, rengeteg ember használja,
más településekről is jönnek ide
edényekkel. Ugyanakkor számos
turista is felkeresi, Marosvásárhelyről, Koronkából, Jeddről érkezve
megállnak itt inni. Ha majd meg-

A faluközpontban álló csorgó környezetét rendezni fogják, a mögötte álló gázházat is elköltöztetnék

épül a kisvasút vonalára tervezett
nyárádmenti kerékpárút, jó lenne
egy bicikliutat építeni a megyeközponttól Koronkán át Backamadarasig, mert aki Vásárhelyről akar
Szováta irányába kerékpározni,
nem valószínű, hogy lemegy az
Alsó-Nyárádmentére, hogy onnan
induljon. Itt viszont meg tudna pihenni, friss vizet tudna inni útja
folytatása előtt. Az is igaz, hogy az
üzletből is lehet ivóvizet vásárolni,
de más élmény az, ha egy kellemes

környezetben pihenve a csorgó vizéből oltják szomjukat az átutazók
– fejtette ki a polgármester.
A vizek minősége megfelelő,
sosem volt senkinek panasza, a
felső csorgónál kitűnőek az eredmények, az alsónál is csak egyetlen alkalommal tettek ki figyelmeztető
feliratot, amikor a megyei közegészségügyi hivatalnál elvégzett
évenkénti minőségvizsgálat során
egy érték kissé meghaladta a megszabottat.

Az orvosi rendelőnél elköltöztetik a kis csorgót, megújul a környezete is, de a mögötte álló épület egyelőre még nem Fotó: Gligor Róbert László

A minap Lenkével, egyik volt
osztálytársnőmmel futottunk össze
a Kövesdombon. – Mész haza a búcsúra? – kérdem.
– Nem, minek is mennék, mert
ha mennék, akkor is csak a temetőbe mehetnék – mondja szomorúan.
Mára csak az emlékeimben élnek
ezek a búcsús ünnepnapok. De milyen szép emlékek!
Nagyboldogasszony napja – a
köszvényesi búcsú – teszem mindig
hozzá.
Aratás és a nagy mezei munkák
lejárta után eljött a nyári nagytakarítás ideje is. Köszvényesen mindenki a búcsúra készült: festés,
meszelés, az istállók és udvarok
rendbetétele, nagytakarítás, aztán
nagymosás következett, már csak a
sütés-főzés maradt hátra a közeli
eseményre, augusztus 15., Nagyboldogasszony napjára.
Az ünnep előtti napokban a falu
nagy piacterén, ahol a kőkereszt is
állt, megjelentek a lupuhintások,
így mondtuk nekik a faluban. Mindig kettőt hoztak, egy óriásit, hoszszú láncokon függő székekkel, és

Emlékeimben élnek a búcsús ünnepnapok

egy kisebbet, hintalovakkal. Az
ünnep előtti napon készen is álltak,
összeszerelve, a bámészkodó gyereksereg pedig ki is próbálhatta
őket. Ingyen. Az ünnep előtti napon
senki sem kellett fizessen, ha felült
a hintákra egy körre. Egyszer én is
beleültem az egyik székbe, röpültem körbe-kereken, elszédültem,
mire földet ért a lábam.
Persze ki-ki, lehetősége szerint,
új ruhákba is öltözhetett. Ez nem
volt annyira kötelező, mint a húsvéti új ruha meg cipő.
Egy ilyen új ruhába öltözés nagyon a szívemhez nőtt, talán mert
megdolgoztam érte: kisiskolás voltam, kapáltam egész nyáron, ahányszor
csak
kellett
a
réti
hagymaföldet, de nem ingyen ám!
Megszegődtem a munkát Édesapámmal, aztán nagy izgalmak közepette sikerült hozatnia Régenből
egy gyönyörű virágos mintázatú ruhánakvalót. Édessel ketten varrtuk
meg az új ruhám, merthogy a falusi
asszony varrni is tudott. A búcsún
már ebben tetszelegtem, forogtam
benne, hogy libbenjen az alja, nagyon büszke voltam!

A templom zsúfolásig megtelt,
még az udvaron is álltak, a faluból mindenki részt vett a szentmisén.
A nem falubeli közeli rokonokat,
ismerősöket még búcsú előtt meghívtuk a szentmise utáni ünnepi
ebédre. De azok sem maradtak magukra, akik csak úgy eljöttek a
szomszédos, de még a távolabbi falvakból is Máriát ünnepelni, hálát
adni a termésért, imádkozni szeretteikért. A templomból kijövet még
megálltak az emberek egy szóra beszélgetni, aztán csak belekaroltak
azokba, akik nem voltak valakihez
hivatalosak, és hazavitték, az ünnepi asztal köré ültették. Minden
ház asztalánál jutott hely pár hívatlanul betoppanó, idegenből jött vendég számára is.
A mi házunknál is a hosszú, minden jóval megterített asztalt mindig
volt, akik körbeüljék: barátok, ismerősök, rokonok.
Aztán egy-két pohár után a „nagyok” jókedvre kerekedtek, sok udvarról, házból nótaszó csengett ki az
utcára. Voltak házak, ahol előkerült

valami hangszer is, vagy Áncit, a
cigány muzsikust hívták be, hogy a
bál megkezdése előtt elhúzzon pár
szép nótát mindenki megelégedésére.
Ebéd után megtelt a piactér. Újdonságszámba ment a szekérderékban erre az alkalomra ideszállított
sárgadinnye (azóta is a kedvenc
gyümölcsöm), hisz a faluban nem
termesztették, de egy-egy fagylalt
elnyalogatása is nagy örömöt szerzett. A vendégek meg tükrös mézeskalács szíveket vittek haza
búcsúfiául.
A gyerekek és a fiatalok a hintákat vették körül, a gyerekek szaladtak
az
asztaltársaságtól
összegyűjtött pénzzel, volt, aki a
délután folyamán többször is körbeforoghatott a kedvelt hintáján. A kisebb gyerekek szüleiket unszolva
ülhettek fel a lovak hátára, vagy
csoportosan a kicsi hintaszékekbe.
A legények a nagy hintán mindig a
szívük választottja utáni székekbe
ültek bele. Aztán amikor elindult a
szerkezet, és forgott, egyre gyorsabban, megfeszültek a láncok, és a

hintázók a magasba emelkedtek, a
legények elkapták a leányok székeit, megpörgették és kiröpítették
még magasabbra, sikított mindenki,
de legfőképp a leányok.
Délutánra a tánc is beállt, kicsiknagyok ropták. A kilencórai vacsoraszünet után már csak a nagy
leányok és legények mentek vissza,
na persze a szülőkkel együtt. Kivilágos kivirradtig állt a bál.
Szép emlékek. Kár, hogy már
csak emlékek! Milyen szép lenne,
ha ezeket a búcsús napokat felvállalnák valakik, és egybekötnék falunapi ünnepségekkel közösségmegtartó és éltető eseménnyé, viszszavárva az elszármazottakat, találkozni, körülülni az asztalokat, jól
érezni magunkat együtt, mint egy
nagy család, mint ahogy régen tették szüleink. Boldogasszony
anyánk is örülne, azt hiszem.
Ma én sem mentem ki Köszvényesre, a búcsúra. A szemerkélő
esőre, na meg a pandémiára hivatkozva.
FogarasinéBereczkiIrma,
Marosvásárhely
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Csizmadia Csaba
a legfiatalabb NB I-es vezetőedző

Czimbalmos Ferenc Attila
A marosszentgyörgyi születésű
Csizmadia Csaba az NB I-es magyar labdarúgó-bajnokság augusztus 15-i rajtján 35 esztendősen, két
hónaposan és 16 naposan vezetőedzőként irányíthatta a piros-feketében játszó Budafoki MTE játékosait.
A Nemzeti Sport információja
szerint minden olyan NB II-ben
dolgozó vezetőedző, aki csapatával
feljut az OTP Bank Ligába, de még
nem rendelkezik pro licences végzettséggel, az NB I-ben is vezetőedzőként láthatja el feladatát a

következő tanfolyam kezdetéig,
ugyanakkor, ha arra felvételt nyer,
a befejezéséig. Persze ez akkor érvényes, ha az illető edző a feljutást
követő első tanfolyamra beadja a
jelentkezését – mint ahogy tette az
ASA serdülőcsapatának, továbbá a
Ferencváros, a Mattersburg és a
Slovan Belupo csapatának hajdani
játékosa.
Az NB I legidősebb vezetőedzője egyébként a Budapesti Honvéd irányítója, az 57 éves Supka
Attila, míg a leghűségesebb Kuttor
Attila (Mezőkövesdi Zsóry), aki 87
bajnokin irányította a kövesdieket
az NB I-ben. Egyébként Csizmadia

és Kuttor egykor csapattársak voltak az FC Fehérvárnál, 2006. május
17-én kupagyőztesek voltak.
Amióta tizenkét klub alkotja az
NB I mezőnyét, most először fordul elő, hogy többségében vannak
a magyar szakvezetők, és csak
három alakulatnál irányít külföldi
edző: Szerhij Rebrov (Ferencváros), Pedrag Rogan (Újpest FC)
és Michael Boris (MTK Budapest).
Így aztán Csizmadia Csaba (Budafoki MTE), Bódog Tamás (Bp.
Honvéd), Feczkó Tamás (Diósgyőri VTK), Supka Attila (Kisvárda Master Good), Kuttor Attila

Hamilton rajt-cél győzelmet aratott

A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton,
a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma–
1-es Spanyol Nagydíjat, ezzel növelte előnyét az összetett pontversenyben.
A 35 éves pilóta ötödször nyert Barcelonában, ez volt
az idei negyedik és pályafutása 88. futamgyőzelme, és
így már csak három hiányzik neki ahhoz, hogy beállítsa
a hétszeres világbajnok Michael Schumacher 91 sikert
számláló rekordját. Egy másik Schumacher-csúcsot
ugyanakkor megdöntött Hamilton, mivel karrierje során
immár 156 dobogós helyezésnél jár. A legendás német
versenyző 155 alkalommal állt dobogón F1-es pályafutása során.
Barcelonában a címvédő mögött Max Verstappen, a
Red Bull holland versenyzője lett a második, míg Hamilton csapattársa, a finn Valtteri Bottas a harmadik.
A rajtot Hamilton jól kapta el, megőrizte a vezető pozíciót, Bottas viszont két helyet is veszített, miután előbb
Verstappen, majd Lance Stroll (Racing Point) is elment
mellette az első kanyarkombinációban. Az első kör
végén Hamilton, Verstappen, Stroll volt a dobogós helyen száguldók sorrendje, de Bottas az ötödik körben
egy előzéssel feljött harmadiknak.
A 22. körben Verstappen – miután többször is panaszkodott rádión a gumik állapotára – a bokszban járt, és a
kerékcsere után a harmadik helyen jött vissza a pályára.
Egy körrel később Hamilton és Bottas egymás után állt
ki friss abroncsokért, ezt követően visszaállt a korábbi
sorrend. Hamilton előnye négy másodperc körüli volt a
második Verstappennel szemben, Bottas pedig öt másodperccel maradt el a holland mögött.
A második kerékcserék sorát is Verstappen kezdte, ő
a 42. körben ment ki a bokszba, majd Bottas a 49., Hamilton pedig az 51. körben kapott friss abroncsokat. Így
10 körrel a leintés előtt Hamilton vezetett több mint 13
másodperces előnnyel Verstappen előtt, harmadikként
pedig Bottas száguldott.
A hajrában Hamilton sikerét semmi nem veszélyez-

Végeredmény,SpanyolNagydíj: 1. Lewis Hamilton
(brit, Mercedes), 2. Max Verstappen (holland, Red
Bull), 3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes), 4. Lance
Stroll (kanadai, Racing Point), 5. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point), 6. Carlos Sainz Jr. (spanyol,
McLaren), 7. Sebastian Vettel (német, Ferrari), 8. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull), 9. Pierre Gasly
(francia, Alpha Tauri), 10. Lando Norris (brit, McLaren). Leggyorsabb kör: Bottas, 1:18.813 perc (66.
kör)
Avb-pontversenyekállása6futamután:
versenyzők: 1. Hamilton 132 pont, 2. Verstappen 95,
3. Bottas 89, 4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
45, 5. Stroll 40, 6. Albon 40, 7. Norris 39, 8. Pérez
32, 9. Sainz 23, 10. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 20, 11. Vettel 16, 12. Esteban Ocon (francia, Renault) 16, 13. Gasly 14, 14. Nico Hülkenberg (német,
Racing Point) 6, 15. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa
Romeo) 2, 16. Danyiil Kvjat (orosz, Alpha Tauri) 2,
17. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1.
csapatok: 1. Mercedes 221 pont, 2. Red Bull 135,
3. Racing Point 63, 4. McLaren 62, 5. Ferrari 61,
6. Renault 36, 7. Alpha Tauri 16, 8. Alfa Romeo 2,
9. Haas 1. A Racing Pointtól 15 pont büntetés miatt
levonva.

A Veress család a futball bűvöletében

Czimbalmos Ferenc Attila
A jelenleg 29 esztendős nyárádszeredai ifjabb Veress Zoltánt még 2013 februárjában
ismertem meg, amikor az akkori ASA ifjúsági
együttesének volt az ígéretes játékosa, de egy
súlyos sérülés (első keresztszalag-szakadás)

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

miatt kényszerpihenőre jutott. Zoli akkor pályafutásának legjobb időszakában volt, hiszen már 15 évesen felkerült a 4. ligás
Nyárádszereda nagycsapatába, ahol akkor
édesapja, idős Veress Zoltán is futballozott.
Aztán három évvel később a Székelyudvarhelyi FC-hez szerződött. Miután a 3. ligában

Csizmadia Csaba feleségével, Judittal és Karda Attila játékosügynökkel

(Mezőkövesdi Zsóry), Osztermájer
Gábor (Paksi FC), Márton Gábor
(Mol Fehérvár), Hornyák Zsolt
(Puskás Akadémia), valamint Boér

tette, Verstappennek pedig sikerült megtartania a második pozíciót Bottas előtt, aki az utolsó két körre teljesen
új gumikat kapott, így a leintés előtt megfutotta a verseny leggyorsabb körét, amelyért plusz egy világbajnoki
pontot gyűjtött.
A koronavírus-fertőzésből felgyógyult mexikói Sergio Pérez (Racing Point) ötödik, csapattársa, a kanadai
Lance Stroll pedig negyedik lett. A Ferrarival változatlanul szenvedő, négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel
ezúttal pontokat szerzett, miután hetedikként ért célba.
A vb két hét múlva Belgiumban folytatódik. (MTI)
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Gábor (ZTE FC) feladata bizonyítani, hogy a magyar szakemberek
is rászolgálnak a klubok vezetőinek
bizalmára és türelmére.

Tapogatózik
a kosárlabda-szövetség

Bálint Zsombor

Egyre bizonytalanabbá válik a bajnoki rajt kosárlabdában is, miután a kézilabdázók kénytelenek voltak elhalasztani az augusztus
végi kezdést. A Román Kosárlabda-szövetség közölte, elhalasztják
az eredetileg augusztus 24/25-ére tervezett bajnoki sorsolásokat, és
a döntést arról, hogy milyen formában rendezik meg az új idényt. A
sportággal foglalkozó honlapok értesülése szerint határozat született
viszont arról, hogy november előtt nem kezdődik meg sem a férfi-,
sem a női bajnokság. Mindezt a szövetség hivatalos honlapja egyelőre nem erősítette meg, de ezen a legkevésbé sem csodálkozunk,
hisz rendszeresen elmulasztják közölni a sportág kapcsán a legfontosabb értesítéseket.
Az egyetlen hivatalos irat az az egészségügyi protokollum, amelyet a leendő idényben elvileg be kell tartaniuk a csapatoknak a koronavírusos fertőzések megelőzése érdekében. Azért elvileg, mert a
legtöbb klub nem rendelkezik a folyamatos tesztelésekhez szükséges
pénzzel.
A csapatok többsége nem ért egyet azzal az ötlettel, hogy a bajnokságot az NBA mintájára egyetlen helyszínen, elszigetelt környezetben játsszák, ragaszkodnának a heti fordulókhoz. Csupán a
Románia-kupa lebonyolítási rendszerének a megváltoztatását támogatják, amelyet egy selejtezőtorna, majd a nyolcas döntő rendszerben játszanának.
A novemberi szezonrajt a nemzetközi kupákban szereplő csapatok
számára okoz komoly nehézséget, hisz ezek már szeptember végén,
október elején pályára kellene lépjenek, és a jelenlegi szabályozások
még a teremban való edzést sem teszik lehetővé. Mi több, a Kolozsvári U-BT–Igokea Alekszandrovac mérkőzés lejátszása a Bajnokok
Ligája selejtezői keretében a román és bosnyák hatóságok jelenleg
érvényben lévő rendelkezései alapján fizikailag lehetetlen. A FIBA
augusztus 20. után próbál megoldást találni ezekre a kérdésekre.
És eddig csupán az élvonalbeli bajnokságról beszéltünk, az 1. liga
új bajnoki idényének megszervezése jelenleg a sci-fi kategóriába
tartozik. Márpedig marosvásárhelyi férfi-kosárlabdacsapat ezen a
szinten lesz csak érdekelt. Női ezen a szinten sem…

szereplő akkori ASA ifijátékosa lett, a klub
egykori edzője, Ioan Ovidiu Sabău a felnőttcsapatban is igényt tartott rá. Pedig abban az
időszakban még a Ferencvárostól és az akkori Damila Maciuca volt 2. ligás együttestől
is volt ajánlata, sőt a vásárhelyi időszak előtt
volt próbajátékon Mezőkövesden, Makón
(három együttesnél), a Puskás Akadémiánál is, de nem jött össze szerződéskötés. George Ciorceri is hívta az
akkor általa edzett volt C osztályos
Torda együtteséhez, de Zoli lokálpatrióta lévén Marosvásárhelyt választotta. Aztán a fent említett sérülése
miatt sajnos kikerült akkor a vásárhelyi
együttesből…
Időközben felépült, mentálisan és
testileg is erősebben tért vissza a futballpályára, majd idővel játszott többek közt újra Nyárádszeredában, majd
Nyárádgálfalván is, sőt tagja volt Székelyföld labdarúgó-válogatottjának,
amely 2015-ben részt vett a Független
Labdarúgó-egyesületek Szövetségének
(ConIFA) hatcsapatos, Debrecenben
megrendezett Európa-bajnokságán,
a nem FIFA-tag futballszövetségek
és állam nélküli népek kontinenstornáján.
A minap találkoztam vele, és újra
felidéztük labdarúgói pályafutásának
fontosabb mozzanatait. Érdekes
módon Veress Zoltán (jelenleg az 5.

ligás Harasztkeréki Farel meghatározó játékosa) nem kesergett azon, hogy futballistaként miért nem juthatott felsőbb szintre, de
azon sem, hogy mi lett volna, ha a vásárhelyi
időszakban nem jött volna közbe a súlyos sérülése, egészen más dologról beszélt:
– Büszke vagyok arra, hogy szülővárosomban, Nyárádszeredában évekig futballozhattam, mi több, édesapámmal is egy
csapatban játszhattam, ő szerettette meg
velem a labdarúgást, és mindenben támogatott. Nem rágódom a múlton, örvendek, hogy
egészséges a családom! – mondta el a minap
ifjú Veress Zoltán.
,,Ha jól visszaemlékszem, Virág Lászlón
kívül – de ő nem nyárádszeredai születésű,
viszont nyárádmenti – soha nem volt nyárádszeredai labdarúgója az ASA-nak, ezért Zolira egész Nyárádszereda büszke lett volna.
Sőt biztos vagyok benne, hogy a fél város ott
lett volna a csapat hazai találkozóin, ha Zoli
a felnőttcsapat tagjává válik – jegyezte meg
Zoli édesapja, id. Veress Zoltán, aki 27 évig
futballozott Nyárádszeredában, és 40 évesen
hagyta abba a játékot.
,,Ha én kívülálló lennék, és nem az édesapja, akkor is nagyra értékelném benne azt,
hogy az évek során tiszta szívből végezte a
dolgát, és soha nem akart máshová szerződni
sportolóként” – értékelte fiát az 55 éves édesapa, a Nyárádszeredai Bocskai István Iskolaközpont sporttermének adminisztrátora.
Kisebbik fia, a 21 éves Tamás is édesapjának
köszönhetően lett elszánt, helyi amatőr labdarúgó.
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Cigánymártás helyett
magyaros paprikamártás

Magyaros paprikamártásra
változtatja cigánymártás termékének elnevezését egy
német gyártó a rasszista
nevek és elnevezések körüli
viták miatt – írták hétfőn
német hírportálok.

A Bild am Sonntag című lap öszszeállítását ismertető beszámolók
szerint a német cég anyavállalatánál, az egyik legnagyobb nemzetközi élelmiszeripari társaságnál úgy
ítélik meg, hogy a cigánymártás
(Zigeunersauce) elnevezés „negatív
értelmezést kaphat”, ezért néhány
héten belül új címkével, magyaros
paprikamártás (Paprikasauce Ungarische Art) névvel forgalmazzák a
terméket.
A Német Szintik és Romák Központi Tanácsa (Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma) üdvözölte a
döntést. Helyes, hogy a gyártó reagált a sok panaszra – nyilatkozott
Romani Rose, a szervezet elnöke,
rámutatva, hogy a cigány kifejezés
a többségi társadalom által választott és leegyszerűsítő előítéletekkel,
klisékkel terhelt elnevezés, amelyet
„diszkriminatív volta miatt a kisebbség legtöbb tagja elutasít”.

Hozzátette, hogy Németországban és szerte Európában erősödik a
szintikkel és romákkal szembeni ellenségesség, ezért nem éppen a cigánypecsenye vagy a cigánymártás
elnevezés megváltoztatása a legsürgetőbb ügy. Sokkal fontosabb a szövegkörnyezettel,
kontextussal
együtt értékelni az olyan kifejezések használatát, mint a cigány, például amikor „nyilvánvalóan sértő
szándékkal skandálják labdarúgóstadionokban azt, hogy »cigány«
vagy »zsidó«” – mondta a németországi szinti és roma közösségeket
összefogó szervezet vezetője.
A húsételekhez használt csípős
mártás elnevezésének megváltoztatását már 2013-ban is követelte egy
szintiket és romákat képviselő németországi civil szervezet valamennyi német gyártótól. A most
változtatásra készülő társaság akkor
elutasította a követelést. Azonban
az utóbbi hónapokban amerikai hatásra felerősödött a rasszista vagy
rasszista áthallású, illetve a gyarmatosító múltból származó nevek, elnevezések – például utcanevek –
körüli közéleti vita Németországban. (MTI)

Publikálják az orosz
vakcinatesztelés eredményeit

Az első orosz Covid-19-vakcina klinikai tesztelésének
eredményeit hétfőn nyújtották be publikálásra egy tudományos
folyóirathoz
–
mondta Alekszandr Gincburg,
az oltóanyagot kifejlesztő
Nyikolaj Gamaleja Nemzeti
Járványügyi és Mikrobiológiai
Kutatóintézet igazgatója az
Interfax hírügynökségnek.

Gincburg akadémikus szerint a
közlésre több tekintélyes orosz és
külföldi folyóirat tett ajánlatot. Elmondása szerint Oroszországban a
klinikai tesztelés eredményét rendszerint a készítmény bejegyzését
követően szokás publikálni, azért,
hogy ne befolyásolják a regisztrálást javasló vagy azt helytelennek
tekintő szakértők véleményét.
Gincburg a TASZSZ hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy 7-10
napon belül megkezdődik a Gamaleja Intézet Szputnyik V elnevezésű
vakcinájának harmadik, „posztregisztrációs” szakasza, amely szerinte tömeges oltásnak is nevezhető,
mert 20-30 ezer embert fognak beoltani.
Szavai szerint az oltóanyag ezt
követően három-négy héttel kerül
majd „polgári forgalomba”, amikor
már elegendő mennyiségben áll
majd rendelkezésre.
A Gamaleja Intézet vezetője közölte, hogy a „posztregisztrációs”
tesztelés nemzetközi szabadalmaztatása mintegy 150 országban van
folyamatban.
Az akadémikus vasárnap este a
Rosszija 1 tévécsatornának azt
mondta, hogy nyugati kutatóintézetek megkísérelték magukhoz csábítani több munkatársát, de úgy
vélekedett, hogy ez nem jár majd
eredménnyel.
Nyugati szakértőknek az orosz
oltóanyag bejegyzésére adott nega-

tív reagálására válaszolva úgy vélekedett, hogy a bírálóknak bele kell
törődniük a valóságba.
„Nem nevezném ezt összeesküvésnek. Azt mondanám, hogy ez a
nyugati cégek természetes reakciója
egy orosz termék számukra váratlan
megjelenésére. Ezért úgy gondolom, hogy ki kell bírnunk ezt a ránk
zúdított, jól megfizetett negativizmust” – nyilatkozott Gincburg.
Az első orosz Covid-19-vakcinát
augusztus 11-én jegyezték be, 15-én
pedig az egészségügyi minisztérium
bejelentette a gyártás kezdetét. A
tárca hétfőn közölte, hogy az egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetett csoportok oltása az általa
„feltételesen” bejegyzett vakcina
„posztregisztrációs” tesztelésével
párhuzamosan történik majd.
Eközben a járványhelyzet Oroszországban fokozatosan tovább
javul. A hétfőn közölt hivatalos adatok szerint az igazolt Covid-19-fertőzések száma az elmúlt egy nap
alatt 4892-vel 927 745-re emelkedett, ami az április végi terjedési
nagyságrendnek felelt meg. Ez jelenleg 0,5 százalékos növekedést
jelent. Az új esetek 26,1 százaléka
volt tünetmentes.
Oroszország a negyedik helyen
áll a világon a kimutatott koronavírus-fertőzöttek számát tekintve az
Egyesült Államok (5.403.361), Brazília
(3.340.197)
és
India
(2.647.663) után. Az aktív esetek
száma 1704-gyel 175 904-re nőtt. A
halálozások száma 55-tel 15 740-re,
a gyógyultaké pedig 3133-mal
736.101-re emelkedett.
Az országban a járvány kezdete
óta több mint 32,7 millió, az elmúlt
nap folyamán pedig mintegy 230
ezer laboratóriumi tesztet végeztek
el. Koronavírus-fertőzés gyanújával
228 306 embert tartanak orvosi
megfigyelés alatt. (MTI)

Koncertek, táncbemutatók, szabadtéri
műterem a debreceni virágkarneválon

Újabb rendezvényekkel bővül
az augusztus 20-ai virágkarneválhoz kapcsolódó karneváli hét programsorozata,
amely vasárnap kezdődött a
Galiba gyermekfesztivállal a
debreceni nagyerdei vidámparkban – közölték a szervezők hétfőn sajtótájékoztatón
a cívisvárosban.

Puskás István (Fidesz-KDNP), a
megyeszékhely kulturális alpolgármestere azt mondta, hogy bár az
idén hiányoznak a karnevál megszokott központi elemei, mint a virágkocsik és a művészeti csoportok
felvonulása, átalakulnak, ünnepi
díszbe öltöznek a város közterei, és
Debrecen számos pontján várják
színes kulturális programokkal az
érdeklődőket.
Az egyik ilyen átalakuló helyszín a régi városháza udvarán kialakított „tündérkert”, ahol hétfőtől
augusztus 23-ig minden este másmás formáció zenével, tánccal, irodalommal várja közönséget – tette
hozzá, megemlítve, hogy a teljesen
megújult, szombaton átadott belvárosi Dósa nádor téren pedig fúvós
térzenével várják esténként az érdeklődőket.
Majoros László, a VIRÁGZÁS
– műterem a szabadban program
főszervezője a virágkarneválok
több mint fél évszázados történetében egyedülálló kezdeményezésről

tájékoztatott: a nagyerdei Medgyessy sétányon 48 debreceni és a
városhoz kötődő képzőművész egy
napra nyilvánossá teszi az alkotómunkát, és az érdeklődők előtt készíti el virágtémájú festményét,
grafikáját. A munkálatok közben
két alkalommal, „félkész” és
„kész” címmel tartanak tárlatvezetést – fűzte hozzá.
A virágok mellett természetesen
az idén a hazai táncosoké lesz a főszerep a karneváli héten – hangoztatta Bódor Edit, a virágkarnevál
főszervezője.
Augusztus 20-án a Nagyerdei
Szabadtéri Színpadon mutatja be a

trianoni békeszerződés 100. évfordulója alkalmából Együtt 100 című
közös produkcióját a 70 éves Debreceni Népi Együttes és a 30 éves
Főnix Táncegyüttes – tette hozzá,
megjegyezve, hogy a történelmi
Magyarország elfeledett folklórkincsei kelnek életre a közös
táncházi produkcióban.
30 év a keringő bűvöletében
címmel pedig a szintén 30 éves
Valcer Táncstúdió jubileumi gálaműsorát tekinthetik meg az érdeklődők
augusztus
19-én
Debrecenben, a virágkarneváli hét
keretében – hangzott el a sajtótájékoztatón. (MTI)

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
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amarosvásárhelyivárositanácsrendkívüliülésénekösszehívásáról
2020.augusztus20-ra

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének
(2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésének b) pontja és a
196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében
elrendeli:

1.cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendkívüli ülésre 2020.augusztus20-án,csütörtökön12órára, online, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.
2.cikkely: Az ülés napirendtervezetét a marosvásárhelyi városi tanács tanácstagjainak rendelkezésére bocsátják elektronikus formában.
3.cikkely:A határozattervezettel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek szerint lehet.
4.cikkely: Jelen rendelet végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.
5.cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelye
1. bekezdésének c pontja, 255. cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó
554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye
prefektusához törvényességi felülvizsgálat végett.
Dr.DorinFlorea
Törvényességétellenjegyzi
polgármester
MarosvásárhelyMegyeiJogúVáros
főjegyzőjenevében
aJogiIgazgatóságügyvezetőigazgatója,
BuculeiDianora-Monica
MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere
2020.08.17-ei1297-esrendeleténekmelléklete

ÖSSZEHÍVÓ

Apolgármester2020.augusztus17-ei1297-esszámúrendeleteértelmébenösszehívjákMarosvásárhelyhelyitanácsánakrendkívüliülését2020.augusztus20-án,csütörtökön12órára,online.
NAPIRENDTERVEZET:

1.Határozattervezetaz integrált mobilitási folyosó jóváhagyásáról, a projekt elnevezése ,,A közszállítás
által kiszolgált közúti infrastruktúra felújítása a következő útvonalon: Tudor Vladimirescu negyed – 1989.
December 22. út menti lakónegyed”, annak érdekében, hogy benyújtásra kerüljön a támogatási kérelem a
műszaki-pénzügyi dokumentáció elkészítésére a POAT 2014-2020 keretében – a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel közösen megvalósított projekt.
Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában a marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.
A határozattervezettel kapcsolatban módosításokat lehet megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. cikkelye 12. bekezdésének értelmében.
Dr.DorinFlorea
polgármester
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

TÁJÉKOZTATÓ

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

Tisztelt páciensek!

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

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

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

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.

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

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

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

LAKÁS

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)

MINDENFÉLE

IDŐS HÖLGY mellé beteggondozót
keresünk a November 7. negyedbe.
Tel. 0724-228-458. (8495-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• 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

• 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.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUKés 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, 0745-379-638. (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)

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

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

APCHOUSEmegbízható nyugdíjas férfit alkalmaz KAPUS állásba. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64956-I)

AzANFEEDCÉGRAKTÁROS MUNKATÁRSAT keres nyárádtői munkapontjára. Elvárások: precizitás,
csapatszellem, jó szervezői készség, a román és a magyar nyelv ismerete. Érdeklődni a 0730-001-160-as
telefonszámon. Az önéletrajzokat az anfeed@anfeed.ro e-mail-címre várjuk. (64941-I)
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TERMOPÁN ablakok és ajtók javítása, szúnyoghálók készítése. Tel.
0771-383-725. (8390-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)
INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
vizsgálat.
Tel.
0740-158-526.
(8407-I)
VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát előnyös áron. Tel. 0741-352-972.
(8428)
VÁLLALUNK ács-tetőfedő, bádogosmunkát, tetőfelújítást, ereszcsatorna és hófogó szerelését stb. Tel.
0755-839-372. (sz.-I)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel? Ázik be a háza? Minőségi munkát szeretne? Ha minőségi munkát
szeretne, akkor válasszon minket!
Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8471-I)

ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS szakembereket alkalmazok. Tel. 0758-954729. (8486-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal, de Isten akarata előtt fejet hajtva tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, após,
testvér, nagyapa, dédi,
GÁBOR LAJOS
2020. augusztus 15-én, életének
89. évében elhunyt. Temetése
2020. augusztus 18-án, kedden
15 órától lesz az udvarfalvi családi sírkertben.
A gyászoló család. (8497-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága édesanya, testvér, nagymama, anyós, dédnagymama,
rokon és ismerős, a nagyszebeni
születésű
SIMÓ PÁLNÉ
szül. Fancsali Julianna
néhai atyhai lakos, méltósággal
viselt betegség után, 93 éves korában elindult Megváltójához.
Földi maradványait augusztus
19-én, szerdán 11 órakor helyezzük
örök
nyugalomra
a
meggyesfalvi temetőben.
Virrasztó kedden 18 órától a Melinda temetkezési kft. ravatalozójában lesz (a Litoral mögött:
Oneşti tér 13. sz.)
Búcsúznak tőle: leánya,
Annuska, unokái: Ildikó, Jocó
és családjuk. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendült szívvel osztozunk
Pavluk Erika munkatársnőnk
szeretett FÉRJE elvesztése
okozta fájdalmában. Őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló
családnak.
A
Közegészségügyi Igazgatóság
ellenőrzőosztályának munkaközössége. (8500)
Mély együttérzéssel osztozunk
Pavluk Erika munkatársnőnk
szeretett FÉRJE elvesztése
okozta fájdalmában. Őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. A Maros
Megyei
Közegészségügyi
Igazgatóság munkaközössége.
(8499)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk
VASS ILONÁRA
szül. Végh
halálának második évfordulóján.
Jóságát, szeretetét szívünkben
őrizzük.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Emlékét őrzi férje, Pista, leánya,
Kati, veje, Sanyi és unokája, Kata.
(8204)
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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!

