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„A jó színház áll az időben”

A magyar dráma napja Marosvásárhelyen

Segítenek
a mozgóurna
igénylésében
az RMDSZ megyei
és területi irodái

Mozgóurnát beteg vagy mozgásképtelen szavazók igényelhetnek írott kérelem alapján. A mozgóurna-kérelmeket
szeptember 26-án (szombaton) 18-20
óra között kell benyújtani ahhoz a szavazókörzethez, ahova tartozik a lakás,
ahol a mozgásképtelen/beteg szavazó
tartózkodik.

____________2.

Kaáli Nagy Botond

A déli koszorúzáson ez évben Somody Hajnal és Bálint Örs színművészek tolmácsolásában hallhattuk Dragomán György a magyar dráma
napjára írt ünnepi köszöntőjét. Amint az az üzenet felolvasása előtt elhangzott, 1984 óta szeptember 21-én ünnepeljük a magyar dráma napját,
a Magyar Írószövetség javaslatára.
– Ezen a napon emlékezünk meg arról, hogy Madách Imre Az ember
tragédiája című darabját 1883. szeptember 21-én mutatták be Paulay Ede
rendezésében. A magyar nyelvű színház kezdetben fordításokat játszott,
német, francia, olasz, angol szerzők darabjait.
(Folytatás az 5. oldalon)

(Fizetett hirdetés)

Szeptember 21-én, hagyományaihoz híven, ismét megünnepelte a magyar dráma napját a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulata, az eseménynek ezúttal két
felvonása volt: hétfőn délben idén is Aranka György szobránál tartottak rövid beszédet, és itt került sor a koszorúzásra
is, míg délután a Maros-parton #edenkert címmel tartottak
drámapedagógiai műhelymunkát diákok számára a társulat
színművészei.

Fotó: Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata

Változatok válságkezelésre

Benedek István

Szép hazánk az európai országokkal való gazdasági természetű
összevetésekben rendszerint az uniós mezőny végén tanyázik, és ez
már nem új helyzet. A jegybank kedden tett közzé egy elemzést, amely
egyes országoknak a koronavírus-járvány gazdasági hatásaira adott
válaszlépéseit vizsgálja. Aki arra tippelt, hogy ebben is utolsók vagyunk, az talált, noha a felmérés nem csak uniós tagállamokat vizsgált.
De nem is annyira az ebben a képzeletbeli mezőnyben elfoglalt
helyezés érdekes itt, hanem az arányok. Például a németek, a britek
és az olaszok a tavalyi bruttó nemzeti össztermék értékének több mint
20%-át fordították a gazdaság támogatására, és 17,5%-kal szorosan
a nyomukban vannak a franciák is. Ezek az adatok akkor is szépek,
ha hozzátesszük, hogy nem annyira közvetlen anyagi támogatás áll
a hátterükben, hanem jelentős hányadban kormányzati garanciavállalás vagy adókötelezettségek elengedése, azaz terhek alól mentesítik
a vállalkozói szférát, vagy lehetővé teszik, hogy a megszokottnál
könnyebben juthasson hitelhez. De a támogatási keretnek a nemzeti
össztermékhez viszonyított nagysága jelzi, hogy a döntéshozók menynyire veszik komolyan a helyzetet, és mekkora erőforrásokat hajlandók áldozni a kezelésére. És ez részben nekünk is szerencsés lehet,
mert a román gazdaság ezernyi szállal kötődik az európai nagyokhoz.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Segítenek a mozgóurna igénylésében
az RMDSZ megyei és területi irodái

Ma TEKLA, holnap GELLÉRT
és MERCÉDESZ napja.
Mozgóurnát beteg vagy mozgásképtelen szavazók igéGELLÉRT: a német Gerhart
A Nap kel
névből keletkezett. Jelentése: ge- nyelhetnek írott kérelem alapján.
7 óra 11 perckor,
A mozgóurna-kérelmeket szeptember 26-án (szombaton)
rely + kemény.
lenyugszik
18-20 óra között kell benyújtani ahhoz a szavazókörzethez,
19 óra 17 perckor.
ahova tartozik a lakás, ahol a mozgásképtelen/beteg szaAz év 267. napja,
vazó tartózkodik.
hátravan 99 nap.
A kérvények benyújtásában segítséget nyújtanak az
RMDSZ területi szervezetei és a megyei RMDSZ-iroda is,
VALUTAÁRFOLYAM
IDŐJÁRÁS
amennyiben a kérvényt eljuttatják az RMDSZ-irodákba
BNR – 2020. szeptember 22.
Napos idő
pénteken délután 4 óráig. Azok a személyek, akiknek nincs
1 EUR
4,8590
olyan hozzátartozója, aki a kérvényt be tudja vinni az
Hőmérséklet:
1 USD
4,1404
RMDSZ-irodába,
vagy akiknek további kérdései lennének
100 HUF
1,3419
max. 25 0C
a mozgóurnával kapcsolatban, a következő telefonszámomin. 7 0C
1 g ARANY
253,3349
kon kérhetnek segítséget:
– a marosvásárhelyi lakosok a 0746-767016-es telefonszámon,
– a megye más településein élők a helyi RMDSZ-szervezettől vagy a Maros megyei RMDSZ-től a 0265-264442es telefonszámon.
Írók az iskolában
A mozgóurna-igényléssel kapcsolatos tudnivalók:
Két sikeres év után, amelynek során 15 magyar és román
Az írott kérvénynek tartalmaznia kell az igénylő:
író találkozott marosvásárhelyi diákokkal, a Podium Egye– teljes hivatalos nevét,
sület az idén is megszervezi az Írók az iskolában progra– személyi számát (CNP),
mot, amely a vírusjárványra való tekintettel online zajlik. Az
– állandó vagy ideiglenes (flotant) lakhely címét,
idén Dragomán György, Szabó T. Anna, Hristina Doroftei,
– személyi igazolványa adatait (seria şi număr buletin),
Radu Ţuculescu, Szabó Róbert Csaba, Márton Evelin,
– a keltezést (kérelem dátumát) és az aláírást az igénylő
Ioana Nicolaie és Radu Vancu vesznek részt a projektben.
KÉZZEL
kell írja.
Az alkotók három-három irodalomórát fognak tartani a BoAz írott kérvényhez mellékelni kell a betegséget vagy
lyai Farkas Elméleti Líceumban, a Művészeti Szaklíceumban, a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceumban, a Gheorghe mozgásképtelenséget igazoló orvosi dokumentumok máŞincai Szakképző Líceumban és az Al. Papiu Ilarian Főgim- solatát. Az igénylést az orvosi dokumentum másolatával
náziumban. Akárcsak eddig, idén is az írók szabadon dönt- együtt bárki leadhatja az igénylő helyett!
Kórházban vagy idősek otthonában lévő mozgásképtehetik el, hogy miként szervezik meg óráikat. A kötetlen
beszélgetés segít majd a diákoknak közelebb kerülni a kor- lenek is igényelhetik a mozgóurnát, amennyiben állandó
társ irodalomhoz, amely szinte teljesen hiányzik a tanter- vagy ideiglenes lakhelyük az adott településen található.
Mozgóurnát igényelhetnek a karanténban vagy házi elvekből. A diákoknak lehetőségük nyílik megismerni az
írókat mint embereket, kérdéseket tehetnek fel nekik, és be- különítésben lévők is. Ők ugyanazt a kérvényt, űrlapot kell

kitöltsék, mint azok, akik betegség miatt kérelmezik a mozgóurnát, csak a kérvény utolsó bekezdésében az orvosi igazolás helyett a következő indokra kell hivatkozzanak:
„Motivez prezenta solicitare prin faptul că sunt
carantinat/izolat la domiciliu conform deciziei DSP
Mureş.”
A kérvény mellé nem kell hivatalos iratot csatolni. A
Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság hivatalos átiratban fog értesíteni minden szavazókörzetet a karanténban lévő személyek névsoráról, így a szavazókörzetek
elnökei a kérvények jogosságát ez alapján fogják ellenőrizni.
A házhoz/lakáshoz, illetve kórházba vagy idősek otthonába mozgóurnát igénylő kérvényminták letölthetők az
RMDSZ weboldaláról is:
https://rmdsz.ro/upload/dokumetumok/CereredeVotare_UrneiSpeciale.pdf
https://rmdsz.ro/upload/dokumetumok/CereredeVotare_UrneiSpeciale_Spital_Camin.pdf
Az RMDSZ Maros megyei szervezete

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület oklevelet
adományozott Soós Zoltán múzeumigazgatónak „a kulturális és közösségi események támogatása iránti köszönettel,
a közművelődési élet fellendítése érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül”. A magyar kultúra szervezésének és terjesztésének az elősegítését felvállaló EMKE

ezáltal kihangsúlyozza a polgármesterjelölt érdemeit és képességeit a civil szervezeti életben, és igazolja, hogy a díjazott kultúrát pártoló és szervező tevékenységére méltán
érvényes az EMKE közismert jelszava: „Ki a köznek él,
annak élni érdemes”.
Dr. Ábrám Zoltán, az EMKE országos területi alelnöke

A szeptember 27-i önkormányzati választásokat élőben
közvetíti az Erdélyi Magyar Televízió.
Szeptember 27-én, vasárnap polgármestereket, önkormányzati képviselőket választ Románia. Az Erdélyi Magyar Televízió élő hírfolyamban tájékoztat a nap
legfontosabb eseményeiről a tévé képernyőjén és a Facebook-oldalán.
A Híradó 13, 15, 17 és 19 órától jelentkezik a legfrissebb
részvételi adatokkal, gyakorlati tudnivalókkal, de élőben
jelentkeznek tudósítóink Erdély több településéről, a többi

között Kolozsvárról, Szatmárnémetiből, Marosvásárhelyről, Gyergyószentmiklósról, Székelyudvarhelyről, Nagyváradról és Sepsiszentgyörgyről.
Este 8 órától élő választási műsorban Farkas István
műsorvezető újságírókkal, elemzőkkel értékeli a választási eredményeket, de megszólaltatja a vokscsata nyerteseit is.
Tudja meg valós időben, mi történik szeptember 27-én,
a választások napján az Erdélyi Magyar Televízió élő közvetítésein keresztül! (közlemény)

23., szerda

Megyei hírek

tekintést nyerhetnek az írói műhelytitkokba. Az első találkozás szeptember 24-én lesz a marosvásárhelyi Művészeti
Szaklíceum és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjaival.
A projektet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal támogatja anyagilag, a Maros Megyei Tanfelügyelőség pedig az
intézményi hátteret biztosítja.

Ismét megnyílt a szászrégeni
gépkocsi-nyilvántartó iroda

Újból megnyílt a vírusjárvány miatt ideiglenesen bezárt
szászrégeni gépkocsi-nyilvántartó iroda, amely a helybéli
rendőrség Egyesülés sugárút 57. szám alatti székhelyének
földszintjén működik. A járműveket kedden 9-13, csütörtökön 9-15 óra között lehet bejegyeztetni, illetve töröltetni a
forgalomból.

Petráskó fegyverboltja

Szeptember 23-án, ma 18 órától a marosvásárhelyi Bolyai
téri unitárius egyházközség Dersi János termében a Marosvásárhelyi Örmény – Magyar Kulturális Egyesület szervezésében szó lesz Petráskó fegyverboltjáról, amely
Marosvásárhely egyetlen fegyverüzlete volt, ahonnan az örmény kereskedő Marosszék és Erdély számos vadászát ellátta lőfegyverrel. A boltról és tulajdonosáról, az erdélyi
arisztokrácia tagjaival való kapcsolatáról és saját élményeiről, a fegyverekről tart vetített képes előadást dr. Osváth
Pál vadász, diplomata, a Magyar Vadászatért Érdemérem
egyedüli erdélyi kitüntetettje. Az eseményen be kell tartani
a járványügyi előírásokat.

Utoljára Gurul a Rádió

Október 2. és 11. között a 20. alkalommal szervezik meg a
Marosvásárhelyi Rádió népszerű, kerékpáros erdélyi riportkörútját, amelynek útvonala ezúttal Prázsmár – Sepsiszentgyörgy – Tusnád – Csíkszépvíz – Csíkszereda –
Hargitafürdő – Székelyudvarhely – Székelykeresztúr – Farkaslaka – Szováta – Nyárádszereda – Marosvásárhely. Az
eseményen a rádió munkatársai, a kerékpáros sport elkötelezett hívei vesznek részt, de a különböző szakaszokon
bárki csatlakozhat a közvetlen kapcsolattartást, a szabadidősportot népszerűsítő csapathoz.

Szuperrali Marosvásárhelyen

Október 2-án és 3-án rendezik meg Marosvásárhely utcáin
az országos Szuperrali gépkocsiverseny második szakaszát. A versenyzők már benevezhetnek a versenybe. A kijelölt útszakaszt később közlik az érdeklődőkkel, de
valószínű, hogy a főteret és a környező utcákat is használják majd a versenyzők. A pontos programot a későbbiekben
közlik a szervezők.
Hírszerkesztő: Vajda György

Illusztráció

EMKE-oklevél Soós Zoltánnak

Választások élőben az Erdélyi Magyar Televízióban

RENDEZVÉNYEK

Könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

A marosszentgyörgyi római katolikus plébánia és a Kolping Család szeretettel várja az érdeklődőket Sebestyén Péter Kiskertemben rozmaringot ültettem című
magyar népdal- és nótaválogatásának bemutatására.
Helyszín: a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia
udvara, időpont: szeptember 24., 19 óra. A könyvet bemutatja ft. Baricz Lajos plébános. Közreműködnek a
marosszentgyörgyi hagyományőrző együttesek. A
könyvbemutatót tábortűz mellett nótaest követi. A helyek
száma korlátozott. Iratkozni a 0751-808-212-es telefonszámon lehet 9-12 óra között. A rendezvényt a marosszentgyörgyi önkormányzat támogatja.

A Reliktum nyárádszeredai
bemutatója

A Bekecs Néptáncszínház szeptember 24-én, csütörtökön este 7 órától Nyárádszeredában bemutatja a Reliktum című folklórműsort, amelyben az autentikus
néptáncok és szokások megjelenítésén túl időutazásra
hívja a nézőket egy korábbi, idilli állapot bemutatásával.
A műsorban gyergyóremetei, gyergyóalfalui, orotvai (a
Gyergyói-medencéből), magyarpalatkai, kalotaszegi,

nádaspapfalvi, kidei, bodonkúti (a Mezőségről), valamint
nagyecsedi (az Alföldről) táncokat láthat a közönség.
Zenei szerkesztő Koncz Gergely, rendező-koreográfus
Farkas Tamás és Farkas Ágnes, zenél a Tokos zenekar,
énekel Samu Etel Imola. Előzetes helyfoglalás a 0755289-832-es telefonszámon. A járványügyi intézkedések
miatt a helyek száma korlátozott. Az előadás alatt kötelező a szájmaszk viselése. Azokat, akiknek a testhőmérséklete 37,3 Celsius-fok fölötti, nem engedik be a
nézőtérre.

Mátyás király álruhái

Szeptember 30-án, szerdán 19 órától a Maros Művészegyüttes székházában újra előadják a Mátyás király álruhái, avagy Három mese Mátyásról című táncjátékot.
A Mátyás király övezte legendás mesék közül az együttes tagjai hármat elevenítenek fel. A gyerekek által legkedveltebb Mátyás-történetek közül A kolozsvári bíró,
az Egyszer volt Budán kutyavásár és Az igazmondó juhász táncjátékba foglalt története látható. Rendező
Varga János, zene: Bonczó István, jelmezek: Bandi
Kati. Tánckarvezetők: Törzsök Zsuzsánna és Farkas
Sándor Csaba, igazgató: Barabási Attila Csaba. Jegyek
a helyszínen kaphatók, de előzetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon. Az előadóteremben érvényesek a kötelező járványügyi előírások.
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Meghaladta a 4500-at a járvány áldozatainak száma

A keddi adatokat átlagosnak mondható 22 ezer teszt kiérAz átlagosnál kevesebb új fertőzést jelentettek kedden, de aznap további 45 koronavírusos beteg vesz- tékelése nyomán közölték.
A közegészségügyi hatóság kedden közzétett heti elemzétette életét, így most már meghaladta a 4500-at a
séből egyébként kiderült, hogy – a külföldi utazások ritkulájárvány áldozatainak száma.

A stratégiai kommunikációs törzs keddi jelentésében szereplő 1059 újonnan diagnosztizált fertőzött 15 százalékkal kevesebb, mint az utóbbi két hét átlaga, a halálesetek száma
viszont 18 százalékkal magasabb az átlagosnál.
A járványügyi szakemberek aggasztónak tartják, hogy
egyetlen nap alatt több mint 30-cal emelkedett, és így ismét
megközelítette az 500-at az intenzív terápián ápolt súlyos betegek száma.
Az ismert aktív esetek száma egyébként több mint 500-zal
18 ezer alá csökkent kedden, és a Covid-19-ben szenvedő betegeket kezelő kórházak terhelése is némiképp csökkent, kedden az előző napinál százzal kevesebbet, 7119-et ápoltak
kórházban.

sával – az utóbbi időben csökkent, és egyharmad alá esett a
saját kérésre végzett tesztek aránya. Románia 15 megyéjében
(köztük Kolozs, Kovászna és Szatmár megyében) gyorsult, 7
megyéjében (köztük Hargita, Maros és Bihar megyében) lassult a járvány terjedése, a többi 19 megyében és Bukarestben
egyenletesen terjed a fertőzés.
A közegészségügyi hatóság „veszélyeztetettségi” térképet
is közölt az egészségügyi rendszer terheltsége és a Covid-19ben szenvedő súlyos betegek rendelkezésére álló intenzív terápiás ágyak száma alapján. A kilenc veszélyeztetett megye
közül négy (Bihar, Kolozs, Fehér és Kovászna) Erdélyben található, rajtuk kívül a főváros is veszélyeztetett térségnek számít a koronavírus-járvány szempontjából. (MTI)

A parlament baloldali többsége felülbírálta a jobbközép kisebbségi kormány költségvetés-kiigazítását
kedden, és az Orban-kabinet által szeptembertől bevezetett 14 százalékos nyugdíjemelés helyett 40
százalékos nyugdíjemelésről döntött.

tályba lépése esetén a tanárok bérét is emelnie kell a kormánynak.
A törvényhozók egyebek mellett másfél milliárd lejes forráskiegészítést szavaztak meg a koronavírus-járványra hivatkozva az önkormányzatok számára, 20 millió lejes
többlettámogatást az ortodox egyháznak, a bukaresti óriáskatedrális építésének folytatására, 15 millió lejt a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórház felújítására és
5 millió lejt a kézdivásárhelyi városi kórház műszaki felszerelésének korszerűsítésére.
A kormány költségvetés-kiigazításának módosítását 242
szavazattal, 148 ellenében, 11 tartózkodás mellett, a baloldali
pártok és az RMDSZ támogatásával fogadták el.
Ludovic Orban kormányfő szerint a PSD „felelőtlen populizmusa” csődbe juttatja az országot, olyan kiadásokra kötelezi
a kormányt, amelyek az idei költségvetési hiányt a GDP 1,7
százalékával, a jövő évit 4,8 százalékkal megnövelik.
A Román Nemzeti Bank is a honlapján közzétett elemzésben arra figyelmeztetett, hogy a nyugdíj 40 százalékos emelése 2021-ben 11 százalék fölé növelné a GDP-arányos
államháztartási hiányt, ami rendszerszerű kockázatot jelent,
és destabilizálhatja Romániát. A jegybank felidézte: Romániában – a közalkalmazotti béremelések és nyugdíjemelések
miatt – már tavaly, a világjárvány előtt meghaladta a deficit
az EU-ban megengedett 3 százalékot, így a hiány idén becslések szerint 10 százalék körül alakulhat, jövőre pedig 11 százalék fölé emelkedhet, amit Romániának nagyon drága
kölcsönökből kell majd fedeznie.
A miniszterelnök jelezte: alkotmányossági óvást emel a
kedden megszavazott, kihirdetésre váró törvénytervezet ellen,
arra hivatkozva, hogy a költségvetési fedezet nélkül megszavazott kiadásokat előirányzó jogszabályok sértik az alaptörvényt. (MTI)

A parlament felülbírálta
a kormány költségvetés-kiigazítását

A kormány által augusztus 14-én elfogadott sürgősségi kormányrendelet előírásait keddi együttes ülésén módosította a
kétkamarás bukaresti parlament, annak ellenére, hogy Ludovic
Orban kormányfő több ízben hangsúlyozta, hogy az állami
költségvetés nem bír el semmilyen többletkiadást.
Marcel Ciolacu házelnök, az ellenzéki Szociáldemokrata
Párt (PSD) elnöke úgy vélekedett: a parlament igazságot szolgáltatott az ötmillió nyugdíjasnak, akikből Klaus Iohannis államfő és a liberális miniszterelnök „csúfot űzött”, amikor
megfosztotta őket a kórházi kezeléstől, a legszükségesebb
gyógyszerektől, nem biztosította számukra a beígért maszkokat, de megbírságolta őket a maszk hiányáért.
„Hagyjátok abba a lopást, és lesz pénz nyugdíjakra” – hangoztatta az ellenzéki politikus.
A parlamenti többség a kedden elfogadott módosításokkal
mintegy 11 milliárd lejes többletkiadást irányzott elő a költségvetés számára, ugyanakkor az RMDSZ javaslatára letett
arról, hogy a kormányrendeletben szereplő 44-ről 40 százalékra csökkentsék Románia GDP-arányos eladósodási rátájának megengedett értékét.
A parlament törölte a sürgősségi kormányrendelet azon cikkelyét, amely szeptember elsejétől 14 százalékos nyugdíjemelést írt elő, így a szociáldemokraták által korábban hozott
nyugdíjtörvény maradna hatályban, amely a nyugdíj 40 százalékos növelését irányozta elő.
A honatyák hasonlóképpen törölték azt a cikkelyt is, amely
elnapolta a pedagógusok számára előirányzott 25 százalékos
béremelést, tehát a költségvetés-kiigazításról szóló törvény ha-

Az EMSZ óvása nyomán a regionális pártok is
állíthatnak urnabiztosokat a vasárnapi választáson

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) óvása nyomán
a regionális pártok is állíthatnak urnabiztosokat a
vasárnap tartandó romániai önkormányzati választásokon – jelentette be Csomortányi István, az
EMSZ társelnöke keddi kolozsvári sajtótájékoztatóján.

A politikus elmondta: a Központi Választási Iiroda (BEC)
korábban olyan szabályozást fogadott el, amely szerint a parlamenti képviselettel nem rendelkező EMSZ az önkormányzati választásokon nem állíthatott volna urnabiztosokat még
olyan településeken sem, amelyeket jelenleg a szövetséget alkotó pártok valamelyikéhez tartozó polgármester vezet. A
diszkriminatívnak tartott szabályozást az EMSZ és más regionális pártok óvása nyomán hétfőn módosította a Központi
Választási Iroda.
Csomortányi István üdvözölte a döntést, mely – szerinte –
a választások tisztaságának megőrzését segíti elő. Úgy értelmezte, ezzel az EMSZ azt bizonyította, hogy a bukaresti hivatalokban is képes megküzdeni a magyar érdekek
érvényesítéséért.
Csomortányi pozitívnak ítélte az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) politikai szövetségével létrehozott EMSZ választási kampányát. Kijelentette:
közel száz polgármesterjelöltjük és 2200 képviselőjelöltjük a
helyi célokról beszélt a kampányban.
Arra is kitért, hogy a kampányt megelőzően az RMDSZszel is tárgyalni szerettek volna az összefogásról, a nagyobbik
magyar politikai szervezet azonban elzárkózott ettől. Így az
EMSZ egyoldalúan mondott le a jelöltállításról, vagy vonta
vissza a jelöltjeit azokon a helyeken, ahol két magyar jelölt

indulása veszélyeztette volna a magyar közösség céljainak elérését. E helyszínek sorában többek között Marosvásárhelyt
és Szatmárnémetit, Maros és Szatmár megyét említette.
A politikus megállapította: ma Erdélyben több olyan település és megye is van, ahol az EMSZ jelöltjeinek vagy az
EMSZ által támogatott függetleneknek a sikere hozhatja el a
magyar közösség sikerét. Ezek sorában Marosvásárhelyt, Barótot és Székelykeresztúrt említette.
Külön kitért Nagyváradra és Bihar megyére, ahol szerinte
abban az esetben lehet magyar alpolgármester vagy magyar
tanácselnök-helyettes, ha pártja képviselői bejutnak a két önkormányzati testületbe. Ezt azzal magyarázta, hogy Biharban
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a választási verseny abszolút
esélyese, mellyel az EMSZ az elmúlt években jó kapcsolatokat
épített ki, jelöltjeik helyenként együtt kampányoltak. Az
RMDSZ Biharban a szociáldemokraták szövetségesének számít, ezért a szövetség és a PNL kapcsolatai elmérgesedtek. Kijelentette: az erdélyi magyarok érdekei ellen szól, aki az
önkormányzati választásokon is a nagyobbik magyar erőt
megjelenítő RMDSZ „monopóliumépítését erőlteti”.
Toró T. Tibor, az EMNP ügyvezető alelnöke szerint az erdélyi magyar egypártrendszer erőltetése felgyorsítja azt a folyamatot, hogy az RMDSZ-ből kiábrándult magyarok más
pártokban keressék a boldogulást. Úgy vélte „két darabban
kell egyben tartani az erdélyi magyar szavazótábort, úgy, hogy
a két darab időnként egymásra találjon”. Szerinte a parlamenti
választások idején elengedhetetlen az összefogás, de az önkormányzati választásokon visszatetsző lenne az egypártrendszer, hiszen az erdélyi magyarok háromnegyede olyan
településen él, amelyen többséget alkot. (MTI)

Ország – világ
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Újabb sztrádaszakaszra szerződtek

Kolozsváron Ludovic Orban miniszterelnök jelenlétében
aláírták kedden az A3-as észak-erdélyi autópálya Magyarnádas és Magyarzsombor közötti 30 kilométeres
szakaszának a tervezési és megépítési szerződését. A
munkát a Spedition UMB Kft., a Tehnostrade Kft. és az
Electromontaj Rt. román cégek konzorciuma végezheti
1,39 milliárd lejért. A cégcsoportnak egy év alatt kell elkészítenie a terveket, két év alatt kell megépítenie a pályát, és ötéves garanciát kell vállalnia a munkájáért.
Ludovic Orban miniszterelnök kijelentette: hamarosan
autópályán és mindössze másfél óra alatt lehet megtenni
az utat Kolozsvártól a nemrég átadott Bors II – Nagykereki határátkelőhelyig. (MTI)

Helyi fejlesztésekre utaltak pénzt

Az országos helyi fejlesztési program (PNDL) keretében végzett munkálatok költségeinek kiegyenlítésére 215.234.015 lejt utalt át hétfőn a fejlesztési és
közigazgatási minisztérium – közölte a tárca az
Agerpres hírügynökséggel. A pénzből 283 befektetés
számláit térítették meg. A PNDL két szakaszának beruházási projektjei és az azokra fordított összegek
nyilvánosak, megtalálhatók a minisztérium honlapján:
https://www.mlpda.ro/pages/plati.

Harmadára esett az otopeni-i
reptér forgalma

Az idei első nyolc hónapban a harmadára csökkent
a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtér utasforgalma a tavalyi év azonos időszakához mérten –
közölte kedden a Ziarul Financiar című napilap. A
gazdasági-pénzügyi újság a bukaresti repülőtereket
kezelő állami vállalat adatait ismertetve azt írta: augusztusig 3,369 millió utas használta a bukaresti
Henri Coandă nemzetközi repülőteret. Tavaly ugyanebben az időszakban 9,837 millió utast szolgált ki a
légikikötő, ami azt jelenti, hogy a koronavírus-járvány
miatti korlátozások következtében 65,7 százalékkal
csökkent az utasszám. Tavaly átlagosan több mint
egymillió utas használta havonta a bukaresti repülőteret, az idén márciusban azonban 440 ezerre csökkent az utasok száma, majd áprilisban és májusban
alig 19 ezer, illetve 26 ezer utast jegyeztek. Júliusban
340 ezerre nőtt az utasok száma, augusztusban
pedig 426 ezerre, így a létesítmény üzemeltetői
abban bíznak, hogy lassan ismét beindulhat a légi
közlekedés. Tavaly 6 százalékkal nőtt a bukaresti
Henri Coandă-Otopeni repülőtér utasforgalma az
előző évhez mérten, a légikikötő 14,7 millió utast
szolgált ki. (MTI)

Újabb részleges zárlat a briteknél

Részleges, elsősorban a vendéglátószektor működését érintő korlátozásokat jelentett be kedden Boris
Johnson brit miniszterelnök az új típusú koronavírus
ismét gyorsuló ütemű terjedésének megfékezése érdekében. A kormányfő, aki a londoni alsóház képviselőivel ismertette az intézkedéseket, hangsúlyozta
ugyanakkor: semmiképpen sem arról van szó, hogy
az ország visszatér a március végén elrendelt teljes
zárlathoz, nincs olyan általános utasítás, hogy a lakosság maradjon otthon, nyitva maradnak az iskolák
és az egyetemek. Hozzátette: a kormány kéri az irodai alkalmazottakat, hogy ha lehetséges, otthonról
folytassák munkájukat. Az olyan ágazatokban azonban, ahol ez nem lehetséges – például a kiskereskedelemben és az építőiparban –, a kormány azt kéri,
hogy alkalmazottak továbbra is járjanak be munkahelyükre. (MTI)

Változatok válságkezelésre
(Folytatás az 1. oldalról)
Kicsit keletebbre nézve a hányadok már csökkennek,
aminek gazdasági és politikai okai egyaránt lehetnek,
de az egykori szocialista barakktársak közül a lengyelek
9%-os mutatója ebben az összevetésben klasszisokkal
veri a régiót. Szép hazánkat meg a pince alatt kétemeletnyi mélységben kell keresni, ott is nagyítóval. Az említett elemzésben nem is szerepelünk, de a költségvetési
tanács becslése szerint a bruttó nemzeti össztermék 1,52%-ára rúg a vírushelyzet okozta gazdasági krízis kezelésére nyújtott támogatás. Ebben benne vannak a
karanténidőszakra felvállalt bértámogatások, az adókedvezmények és az egészségügyi rendszernek juttatott
pénzek is. Az utóbbi egy kis jótékony csalás az elemzők
részéről, mert az egészségügyi rendszernek minden lehetséges felszereléssel ellátva kellett volna várnia a vírust, ami ide ment, az menet közbeni tűzoltómunkának
minősíthető, korántsem gazdasági támogatásnak.
Olyasminek – legalábbis komoly szinten – itt nyoma
sincs. Ha a bő évtizeddel ezelőtti gazdasági krízis idején
tapasztaltnál olcsóbban megúszhatnánk a mostanit, az
csak a nyugatiak komoly fellépésének lenne köszönhető.
De a választási kampány hevében hozott költekező lépésekkel simán taszíthatnak a múltkori válságnál is mélyebbe, és szélesíthetik tovább a köztünk és a nyugatiak
között életszínvonalban tátongó szakadékot a felelőtlen
politikusok.

4 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ AKTUÁLIS – KÖZÉLET

____________________________________ 2020. szeptember 23., szerda

Az ENSZ európai regionális kisebbségi fórumán vett részt a MIJSZ

Gyűlöletbeszéd, közösségi média
és kisebbségek

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közleményében
arról
számol be, hogy szeptember 2122-én második alkalommal szervezték meg az éves genfi ENSZ
kisebbségi fórumot előkészítő
európai regionális fórumot,
melynek idei témája: „Gyűlöletbeszéd, közösségi média és kisebbségek”.

Az online konferencián a Mikó Imre
Jogvédelmi Szolgálat munkatársai is
részt vettek.
A tanácskozáson a szervezet képviselői elmondták: a magyarellenes gyűgyakori
jelenség
löletbeszéd
Romániában, és főként nacionalista
hangvételű tévéműsorokban, a közösségi médiában, valamint sporteseményeken tapasztalható. A romániai
magyar közösséget megbélyegző negatív üzenetek elsősorban a nyelvi jogok,
az anyanyelvi oktatás, a szimbólumhasználat, illetve a székelyföldi autonómiatörekvések körül kialakult viták
kapcsán jelennek meg.

A románok közel egyharmada szerint
a romániai kisebbségeknek túl sok
joguk van
A többi között a román többségnek
az említett témákkal kapcsolatos attitűdjeit vizsgálta a Székelyföldi Közpolitikai Intézet és a Bálványos Intézet
nemrégiben ismertetett kutatása is. A
kutatás keretében végzett közvélemény-kutatás eredményei azt mutatják, hogy a románok közel
egyharmada úgy gondolja, a romániai
kisebbségeknek túl sok joga van. A válaszadók több mint fele nem ért egyet
olyan kisebbségi jogokkal, mint például a magyar anyanyelvi oktatás, illetve több mint kétharmaduk a magyar
nyelv közintézményekben való használatát is ellenzi.
Vezető politikusok xenofób retorikája
Ezek a negatív attitűdök tükröződnek a tömegmédiában, valamint a közösségi médiában időnként elharapózó
magyarellenes gyűlöletbeszéd intenzitásában is. A szervezet munkatársai
hozzátették: a magyarokkal kapcsolatos negatív sztereotípiákat, valamint a

létező kisebbségi jogokkal és azoknak
a bővítésére irányuló törekvésekkel
szembeni elutasító magatartásokat
ugyanakkor fel is erősíti az online és
egyéb médiában megjelenő magyarellenes diskurzus, főleg amikor az ilyen
jellegű xenofób üzenetek vezető politikusok, ismert újságírók és véleményformálók részéről hangzanak el.
Példaként említették Klaus Iohannis
államfő súlyos magyarellenes megnyilvánulásait.
A szolgálat írásos javaslatokat nyújtott be
Írásban benyújtott javaslataiban a
jogvédelmi szolgálat az oktatás fontosságára hívta fel a figyelmet. A magyarellenes attitűdök megváltoztatásához
hosszú távon ugyanis elengedhetetlen,
hogy a többség is tanuljon a kisebbségek történelméről és kultúrájáról, illetve lehetővé kell tenni tagjai
számára, hogy az iskolában elsajátíthassák a kisebbségek nyelvét, így a
magyart is, hiszen ezáltal jobban megértik és megismerik az országban élő
más nemzetiségű közösségeket.
(mózes)

által vezetett és miniszterekből álló tárcaközi bizottság, valamint a 34 szakemberből álló Fenntartható Fejlődési
Tanácsadó Testület” – nyilatkozta
Borbély László államtanácsos, a Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinátora.
Az OECD szakértői szerint a
COVID–19-járvány újabb kihívás elé
állította a kormányokat a prioritások
felállítása és a fenntartható fejlődési
célok hosszú távú megvalósításának
egyensúlya szempontjából. Ennek az
időszaknak a leküzdésére vonatkozó
ajánlások között szerepel a fenntartható fejlődés koncepciójának integrálása a kulcsfontosságú kormányzati
folyamatokba, valamint az ágazati mutatók integrálása a fenntartható fejlődés
országos mutatóinak halmazába.
„Noha nehéz időszakon megyünk át,
mégis többet kell tennünk, mind egyénileg, mind a közösségek szintjén. Tovább fogjuk fejleszteni Romániában
azt a kritikus tömeget, amely magáévá
teszi a fenntartható fejlődés célkitűzéseit, és amely tovább népszerűsíti ezeket. Sem mi, sem az európai
partnerintézmények nem tértek el a

fenntarthatóság elveitől. Éppen ellenkezőleg, az európai gazdasági fellendülés
a
szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésére összpontosít. Az európai
szemeszteren belüli országjelentések a
17 fenntartható fejlődési célra építenek. A ma bemutatott két jelentés segítségünkre lesz az intézményi
mechanizmusok további fejlesztésében
és a nemzetközi fejleményeknek megfelelő költségvetési tervezésben” –
tette hozzá a Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinátora.
Románia és más országok közintézményeinek több mint 60 szakértője, de
a fenntartható fejlődés területének
szakértői is részt vettek online ezen a
videókonferencián, és a bemutatott jelentések a romániai kormány által finanszírozott „Linking policy planning
and budgeting to support the implementation of the SDG in Romania”
technikai segítségnyújtási projekt eredményei. A jelentések az alábbi két linken találhatók:
1. Romania: OECD Scan of Institutional Mechanisms to Deliver on the
SDGs
2. SDG budgeting in Romania\

OECD-jelentés: Románia erős stratégiai kerettel
rendelkezik a fenntartható fejlődési célok
megvalósításának összehangolásához

Románia kormánya volt a
házigazdája a Fenntartható Fejlődés Főosztály által szervezett
Mennyire áll készen Románia a
fenntartható fejlődésre? című
videókonferenciának. A rendezvényen a szervezet szakértői a
Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet (OECD) két
jelentését ismertették. Ezek egy
olyan projekt eredménye, amely
elemezte azokat az intézményi,
tervezési és költségvetési mechanizmusokat, amelyek hozzájárulhatnak Románia fenntartható fejlődési stratégiájának
(SNDDR) végrehajtásához.

„Elszántak és következetesek vagyunk a fenntartható fejlődési célok
megvalósításában. A két jelentés megerősíti Románia regionális központi
szerepét a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődés menetrendjének megvalósításában. Szilárd
regionális keretet sikerült felépítenünk
a stratégia megvalósítása érdekében.
Ezt bizonyítják a mintegy 100 szakemberből álló közintézményi fenntartható
fejlődési csoportok, a miniszterelnök

Erről jut eszembe

Szeptember 23. több szempontból nevezetes. Az egyik az,
hogy 82 évvel ezelőtt ezen a napon ásták el New Yorkban a
Westinghouse időkapszulát. Az acél keménységű, mintegy 360
kilós, több mint két méter hosszú rozsdamentes kapszula 15
méter mélységben került a földbe a Flushing Meadows Parkban, az akkori világkiállítás helyszínén. Jelenlétét egy gránit
emlékmű jelzi manapság. A tervek szerint ötezer év múlva,
6939-ben ássák elő az időkapszulát. Pontosabban kapszulákat,
ugyanis egy újabb New York-i világkiállítás alkalmából 1965ben egy második kapszulát is elhelyeztek az első mellé. Úgy
gondolták, hogy ki kell egészíteni az üzenetet az eltelt időszak
korjellemző újdonságaival.
Az első időkapszulába 35 mindennapi tárgy került, például
töltőtoll, füzet, Mickey-egér stb., 75-féle anyag, szövet, fém,
műanyag, vetőmagok. Az aktuális, modern irodalom, a kortárs
képzőművészet, bizonyos hírek mikrofilmen kerültek az időkapszulában található, légmentesen lezárt üveghengerbe. Ez a
mikrofájl több mint 10 millió szót, több mint ezer képet tartalmaz, és egy különleges mikroszkóppal nézhető meg. Ennek
megalkotására is adtak részletes útmutatót. A második időkapszulában is voltak mindennapi tárgyak, amelyek közben váltak
használatossá az USA-ban, de belehelyezték mindazt, ami az
atomenergia, az űrkutatás, a tudományos fejlődés más eredményeire is utalt. Ez is érdekes, de nincs helyem részletezni,
utána lehet nézni a lexikonokban, a világhálón. Sok irányból
özönlik felénk az információ. Amin viszont eltűnődhetünk, illetve amin én magam megütköztem az az, hogy két esztendővel
a második világháború előtti zavaros világhelyzet ellenére
annyira derűlátóak voltak a kezdeményezők. Képesek voltak
bízni abban, hogy öt évezred teltével is lesz még ember a Földön, és érdekelni fogja az emberiséget, hol tartottak az elődeik
1938-ban, ’39-ben. Sőt még 1965-ben, a világégés, az atomrobbantások, a hidegháború és megannyi egyéb borzalom után
is gondoltak arra, hogy ötezer év teltével is fontos lesz az üzenetünk. Nem a földönkívüliek, hanem a földgolyón élők számára. Persze tudjuk, a kapcsolatfelvétel reményében a
világűrbe is küldtünk üzeneteket, kapszulákat szerteszét, de
szerintem ennél sokkal merészebb és felemelőbb gondolat majdani önmagunknak, az utánunk annyival későbbi földi nemzedékeknek üzenni. Tényleg lesz-e, aki kiássa, elolvassa,
megnézze, meghallgassa a 20. századi „jelentést”? A mostani
világállapot, a bolygó, az emberiség mai kilátásainak ismeretében aligha juthat bárki eszébe ehhez hasonló akciókat javasolni. Különben is, ha 6939-ben lesz még ember ezen a
világon, illetve élet a földön, az akkoriak úgyis mindent könynyen kideríthetnek majd rólunk az időutazás segítségével.
Azért mégis átgondoltam, mi lenne, ha ma készülne ilyen
időkapszula, mi nem hiányozhatna belőle? A koronavírus alattomos, színesen látványos képe biztos bekerülne. A maszkok
tarka egyvelege is. A lélegeztetőgép is valószínűleg. A tüntetések, robbantások, lövöldözések, földrengések, cunamik, orkánok, tüzek, a környezetszennyezés, a vészes felmelegedés, a
sivatagosodás szintén feltűnne. Ezzel persze jól bele is csúsztam a horrorba. Pedig zombikról nem is beszéltem. És politikáról sem, illetve csak közvetve.
Vajon a mostanság esedékes választásokról beférne-e valami a kapszulákba? Nem hiszem. Pedig az életünket ezek is
nagyban befolyásolhatják. Úgy is mindenképpen, ha magunk
is igyekszünk beleszólni. Időkapszula sem kellene Marosvásárhelynek, hogy újra elindulhasson a fejlődés útján. De mindazoknak meg kellene végre hallaniuk az idők szavát, akiknek
valóban fontos ez a leszegényített, lezüllesztett, jobb sorsra érdemes, szép múltú város. Itt meg is állhatnék. Valami azért még
ide kívánkozik: a szóban forgó időkapszulák tartalmáról, a
megértésükhöz szükséges információkról, az értelmezhetőségükről jegyzőkönyvek is készültek, és azokat 3000 hivatalos
másolatban a világ különböző könyvtáraiban, múzeumaiban,
levéltáraiban őrzik. Nem ártana a vasárnapi választási irodákban készülő jegyzőkönyvekre is árgus szemmel, alaposabban odafigyelni. Hogy ez nekem miért jutott eszembe?!
(N.M.K.)

Egyedül a Néppárt támogatásával lehet tanácsi többsége Soós Zoltánnak

A vasárnapi önkormányzati választások
tétje nem csak azért óriási, mert az erdélyi magyarságnak lehetősége nyílik arra, hogy a fokozódó bukaresti magyarellenesség közepette
megerősítse önkormányzatait, s az erős magyar képviseletnek köszönhetően a helyi és
megyei tanácsok a közösség védőbástyáiként
működjenek, hanem azért is, mert olyan kiemelt jelentőségű települések sorsáról is dönthetnek a választók, mint Marosvásárhely.
A székely főváros vezetése körüli huzavona jó ideje kitüntetett figyelemnek örvend,
hiszen Vásárhely az erdélyi magyarok egyik
szimbolikus jelentőséggel is bíró városa –
úgynevezett „frontvárosa” –, ahol most lehetőség nyílik arra, hogy újra magyar polgármester álljon a közösség élére Soós Zoltán
személyében. A szeptember 27-i voksolás
tétje tehát óriási, s a vásárhelyi magyarok
esélyei annál is jobbak, hogy a különböző
magyar pártok és érdekképviseleti szervek –
példás módon – összefogtak, s egyként sorakoztak fel Soós Zoltán független jelölt mö-

gött, hogy így maximalizálják a helyi magyarság szavazatait.
Megválasztása után azonban fontos, hogy
Soós Zoltánnak erős hátországa legyen Marosvásárhely tanácsában, hogy elképzeléseit
a tanácsi többség támogatásával valósíthassa
meg. Mivel az elmúlt időszakban látható volt,
hogy a másik magyar párt maximalizálta a
városban megszerezhető szavazatait, s ezáltal
képviselőinek számát is, a szóban forgó tanácsi többség egyedül az Erdélyi Magyar Néppárt tanácsosjelölti listájának támogatásával
valósulhat meg. Fontos látni: amennyiben a
helyi döntéshozatalban a Soós Zoltán mögött
felsorakozó erőknek nem lesz egyértelmű
többsége, megtörténhet, hogy hiába a Marosvásárhely fejlődését szolgáló városprogram,
a település érdekei ellen dolgozó ellenerők
gátolhatják a törekvést, hogy Vásárhely –
hosszú idő után végre – a fejlődés útjára álljon. Mindezek fényében szeptember 27-én a
Marosvásárhely és a helyi magyarság érdekeit szolgáló egyetlen jó döntés Soós Zoltán

független polgármester és a Néppárt tanácsosi listájának támogatása.
Utóbbit Mihály István, a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségének elnökségi tagja
vezeti, s ő egyben a párt alpolgármester-jelöltje is. Egy korábbi sajtótájékoztatón elmondta: nagy feladatra vállalkoztak, ugyanis
abból a középszerűségből szeretnék kimozdítani a várost, mely évek óta – a rossz városvezetés miatt – uralkodó jelenség lett
Marosvásárhelyen. „Az ország nagyvárosai
rendre lekörözték Vásárhelyt az életszínvonal
tekintetében, de most már a nálunk jóval kisebb lakosságszámú megyeszékhelyek, mint
Beszterce vagy Gyulafehérvár is maguk mögé
utasítják városunkat. Ebből elég volt, ezen
változtatnunk kell” – hangsúlyozta a jelölt.
A lista második helyén dr. Donáth Árpád
fogorvos, a Székely Nemzeti Tanács marosszéki elnöke található, aki újságírói kérdésre
válaszolva korábban elmondta: Marosvásárhely fejlődéséhez nélkülözhetetlen további –
akár nemzetközi – fejlesztési alapok bevo-

nása, így az SZNT nemzeti régiók védelméről szóló kezdeményezése szorosan kapcsolódik ezen elképzeléséhez. Donáth
Marosvásárhely kitörési lehetőségét – egyebek mellett – az egészségügy felvirágoztatásában látja.
Brassai Hunor, aki a lista harmadik helyezettje, és egyben a Minta ifjúsági szervezet
elnöke is, elmondta: tervei közt szerepel a
marosvásárhelyi fiatalság érdekeinek képviselete a városi tanácsban, a közigazgatásban
és az ifjúságpolitikában szerzett tapasztalatait
pedig helyi önkormányzati képviselőként is
kamatoztatni tudja majd. A jelölt egy korábbi
újságírói kérdésre válaszolva elmondta: az
észszerűség és a jó ízlés határain belül hajlandóak együttműködni – a város érdekében
– más politikai szervezetekkel is, mindaddig,
amíg ezek az együttműködések nem képezik
megalkuvás tárgyát. „Igen a proaktív hozzáállásra, nem mutyikra. Igen Soós Zoltánra,
igen a Néppárt tanácsosi listájára” – mondta
Brassai Hunor.
(x)
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„A jó színház áll az időben”

(Folytatás az 1. oldalról)
Az 1800-as években fölmerült,
hogy jó lenne magyarul írt szöveg,
magyar tematikával. A színház nagy
divattá vált, amikor megjelent az
irodalmi életben Szigligeti Ede, Katona József, Madách Imre, Vörösmarty Mihály, de írt darabot Arany
János és Petőfi Sándor is. A múlt
század elején Molnár Ferenc már
világhírűvé tette a magyar színdarabírást. Marosvásárhelyen számos
színműíró tevékenykedett, olyanok
is, akik a kortárs színműirodalom
nagyjai: Székely János, Sütő András. Mellettük színpadi érdeklődésre tartottak igényt Szabó Lajos,
Szekernyés János, Molter Károly,
Kincses Elemér és a fiatalok: Székely Csaba vagy Dálnoky Csilla.
Színházunk az idén a kilencedik alkalommal koszorúzza meg Aranka
György szobrát ezen a napon.
Aranka György elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar nyelv ápolása, a magyar nyelven történő
művelődés szorgalmazása terén.
Élete és munkássága összefonódik
Marosvásárhely kultúrtörténetével.
Az 1793-ban Marosvásárhelyen
megalapított Erdélyi Magyar
Nyelvmívelő Társasága a maga korában az erdélyi magyar szellemi
élet központjává lett. Ő volt az első
állandó magyar színházalapítási kérelem megfogalmazója is. Az idei
üzenetet szintén egy marosvásárhelyi író fogalmazta meg. Ő ugyan
nem drámaíró, de már több írását
láthatták színpadon, és elmondhatjuk, hogy itt, ebben a mellettünk
lévő épületben látott először színházat Dragomán György-szöveg –
mondták a konferansziék, majd az
író üzenetét olvasták föl.
„Alig múltam tizennégy, mentünk
felfele a sötét Bolyai utcán apámmal. Reszkettem, rázott a hideg,
úgy, mintha lázam lett volna, talán
volt is, mi van veled, fiam, kérdezte
apám, úgy érzem magam, mintha
megírtam volna egy nagyon jó novellát, mondtam erre én szerényen,
addigi életemben mindössze egyetlenegy novellát írtam nem sokkal
korábban, senki se tudott róla, csak
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egyedül apám, a novella arról szólt,
hogy fejbe lőttek egy diktátort, tehetséges vagy, de ne mutasd meg
senkinek, bólintott apám, és aztán,
amikor jött a Hamlet bemutatója,
azt mondta, most már elég nagy vagyok, úgy látja, itt az ideje, hogy elvigyen egy rendes premierre.
A diktátort a darabban nem lelőtték, hanem leszúrták, néztem, és
nem értettem, hogy kerülhetett ez
egyáltalán színpadra, hogy engedhette meg a hatalom, hogy ezt mi
végignézhessük és utána vörösre
tapsolhassuk a tenyerünket, életemben először tapsoltam azért,
mert tapsolni akartam, nem félelemből, nem udvariasságból, és
nem is parancsra, hanem azért,
hogy azzal én is részévé válhassak
a darabnak, aminek persze már a
legelső pillanattól kezdve része voltam ott a nézőtéren, ezt a darabot
nekem írták és nekem játszották el,
a darab legideálisabb nézője lehettem azon az estén, az úgynevezett
ideális páciens, a lehető legjobb pillanatban történt meg velem az, aminek a jó színházban meg kell
történnie. Neked katarzisod van,
fiam, állította fel apám a diagnózist,
persze nem tudtam, mi az, de nem
mertem megkérdezni, mentünk a
sötét utcán, hazafele, a Tudor negyed felé, ahol akkor már jó ideje
becsomagolt dobozok között éltünk

éha egy öreg ajtó, máskor régi falak
vagy sokat megélt bútorok vezetnek
át egy különös világba, amely a belépő számára épp olyan élőnek tűnhet, mint az, amelyikből érkezett. Legutóbbi beszélgetőtársam
egy évszázados óriástükör segítségével mutatott irányt a letűnt idő felé. A múltbeli kalandozásnak tulajdonképpen nem is eszköze,
hanem célja volt ez a tükör, tulajdonosa
ugyanis azzal az ötlettel keresett meg még a
nyáron, hogy a családi örökségként rámaradt, fakeretes, díszes kincset méltó helyre –
mondjuk egy múzeumnak vagy színháznak –
adományozná.
– Minden valószínűség szerint nagyapám,
Naphegyi József-János Ödön szerezte valahonnan ezt a tükröt 1920-40 között. Ő annak
idején kereskedő volt. A nagyszüleim később
édesanyámnak adták, mivel nagyon tetszett
neki. Így maradt rám, de sajnos a tömbházlakásban, ahol élek, meglehetősen furán hat.
Szeretném, ha egy olyan intézményhez kerülhetne, ahol meglenne a helye és a haszna is
– indokolta meg ismerősöm a minden anyagi
haszontól mentes elképzelést. Amikor kérésével felhívott, éppen Ratosnyán vakációztunk a fiammal. Bizonyára nem véletlen,
hogy pár hét múlva, amikor a tükör egykori
tulajdonosainak életterét megismerhettem,
ugyanezt a környezetet rajzolták körém a
szavak. Miközben az igényes, olvasmányos
családtörténetet olvastam, egyre inkább úgy
éreztem, az időutazást úgy tudom a leghitelesebben felidézni, ha hagyom, hogy ismerősöm sorai meséljenek.
,,Mikor és honnan költöztek a 19. század
folyamán erre a vidékre (sz.m.: a Ratosnyához tartozó Jódtelepre) Sonnenbergék, nem
tudni, tény viszont, hogy itt telepedtek meg,
és fakereskedéssel foglalkoztak, amiből el
tudták tartani népes családjukat. Berendezkedésüket követően ratosnyaiaknak mondták

némileg örkényi módon, és a két kivándorlás-specialista mesterember,
Jánoska és Lajoska már napok óta
azzal volt elfoglalva, hogy visszaragassza a kopott régi bútorainkra a
furnért arra az esetre, ha mégis magunkkal vihetnénk majd őket, ha
majd egyszer megjön az útelvél,
amit már majdnem két éve vártunk,
és akkor persze még nem gondolhattam arra, hogy egyszer, jó húsz
évvel később, majd én is beleírom
őket egy drámába.
Rég volt, harminchárom éve volt,
mégse tudok másról mesélni, ha
már az a megtiszteltetés ért, hogy
pont Marosvásárhelyre, pont a színházba üzenhetek vissza ezen a szép
ünnepnapon, a magyar dráma napján, rég volt, harminchárom éve
volt, de mintha most lett volna,
mintha most lenne. A jó színház, az
mindig most van, az áll az időben,
és nem azért, mert emlékszünk rá,
hanem azért, mert ami színházban
történik velünk, az beépül a szervezetünkbe, a katarzis olyan izotóp,
aminek egy élethossznál is tovább
tart a felezőideje, ott dolgozik a
csontvelő mélyén, csak éppen nem
rombolja a sejteket, hanem építi,
belső erőt ad, tartást, gerincet.
Sokat tanultam az alatt az öt felvonás alatt a világról, még többet a
hatalom természetéről, annál is többet az írás és a szavak erejéről, fon-

tos és tartalmas lecke volt, hálás leszek érte, amíg élek.”
Dragomán György drámanapi
üzenetét követően Gáspárik Attila,
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
igazgatója szólt az egybegyűltekhez.
– Évek óta ugyanaz a „hatalmas
tömeg” üdvözli itt a drámaírókat, a
magyar drámát, ezt az alkalmazott
művészetet, amit színházírói irodalomnak nevezünk, ami olyan csodálatos része az irodalomnak, hogy
megállja a helyét a színházművészetben is. Egy olyan közlekedő
művészet, amely a két, totálisan különböző művészeti ág között egyenrangúan tud vándorolni. Kevés az
idő, a tér és a hely, hogy megbeszéljük, mennyi mindent köszönhetünk
a magyar drámának. A magyar
dráma és a magyar színház volt az
első olyan hely, ahol a nyelv és a
nemzet kialakulhatott. Az egyetlen
olyan hely, ahol a nemzet különböző tagjai találkozhattak, talán azt
is mondhatnám, hogy az első demokratikus hely volt, mert olyanok
ülhettek egymás mellett, és olyanok
nézhették egymást a nézőtéren, akik
a civil életben soha nem találkozhattak. Bemehetett a béreslegény, a
földműves, a báró és a gróf, és
együtt nézhették a színházat, ami településről településre elvitte a nyelvet, hitelt adott a nyelvnek.
Megtanított új kifejezéseket, divatot
diktált a ruházaton keresztül. A te-

Az óriástükör túloldalán

magukat, ismerőseik mégis jódtelepieknek
tartották őket. Kezdetben német nevük volt,
de mindennapjaikban a magyar nyelvet
használva, lassan, de biztosan elmagyarosodtak. (...) Olyannyira, hogy az 1867-es
osztrák–magyar kiegyezést követő boldog
békeidőkben felvetődött bennük az átkeresztelkedés és névcsere gondolata. Az ötletből
elhatározás lett, azt
pedig – nem tudni, pontosan mikor – tett követte, így a zsidó
vallásról áttértek a
római katolikusra, és
magyar neveket vettek fel, mégpedig családon és rokonságon belül egységes rendszer
szerint, hadd tudhassa nevükről bárki, hogy
ki kinek fia, testvére. Így például az egyik
családfőből, Sonnenberg Ernstből Naphegyi
Ernő lett, tizenhárom gyermeke közül pedig
minden fiú megkapta a József-János keresztnevet, valamint egy harmadik, megkülönböztető nevet, amelyet a mindennapokban
használhatott. Legtöbb ismerősük csak ezeken a harmadik keresztnevükön ismerte a
fiúkat, csupán az illetékes hatóságok láthatták a többit hivatalos iratokban, okmányokban. Mégis, három keresztnevükkel nem
ritkán okoztak zavart, ha valahol teljes nevet
kellett bemondani. Katonának sorozáskor –
az első világégést követő hatalomváltás
utáni román világban – a hivatalnok hívta a
soron következőt, majd szólt, hogy mondja a
nevét. Naphegyi József-János Ödön, válaszolt az egyik fiú, mire a tiszt emeltebb hangon, nyomatékosan kihangsúlyozta, hogy
egyszerre csak egy ember jöjjön! Nagyot nézett, mikor elmagyarázták neki, hogy ez a két
személynek is elegendő névsor egyetlen

ember becsületes neve lenne. A román világ
egyébként már az egykori székely fővárosban, Bernády városában találta őket. Városba költözésük időpontja szintén a múlt
ködébe vész, valószínű azonban, hogy előrelátó üzletemberekként a nagy háborút követő
összeomlás idején, esetleg nem sokkal azelőtt biztosabbnak tartották a városi kereskedői státuszt, mint az
addig kétségtelenül nagyobb haszonnal járó
fakereskedést folytatni
egy vegyes lakosságú
vidéken, változó világban, cserélődő urak, hatóságok, hivatalnokok és törvények mellett. Igaz, eleinte a
Maros jobb partján, az 1902-ig Marosszentkirályhoz tartozó, jelentős zsidó lakossággal
rendelkező Hídvégen telepedtek meg. De
mivel beköltözésükkor a településrész már
Marosvásárhelyhez tartozott, városiak lettek,
és azoknak is számították magukat. Mindennek ellenére, „megyünk a városba” jelentették ki röviden, ha a Maros hídján át a
központba igyekeztek – márpedig oda minden bizonnyal szinte naponta be kellett járniuk. A két világháború közötti román világ
ellenére Marosvásárhelyen a magyar volt a
köztereken, utcákon használt nyelv, legtöbben nem vagy csak alig beszéltek még románul. (…) Nem csoda hát, hogy főszereplőink
előzőleg kialakult magyar identitása tovább
erősödött az adott körülmények között. A
szűkebben értelmezett „városba” – ahogy a
Maros bal partján elterülő központi részt nevezték – meglehetősen későn, csupán az időközben lezajlott második világháború és
négy évig tartó magyar világ után sikerült
beköltözniük, amikor egy annak idején na-
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matikán keresztül lehetett beszélni
sok mindenről a színpadon. Merész
és vicces lenne az összehasonlítás a
mai korral, a művelődési házak mai
állapotával, felszereltségével. Hány
kultúrház épült az elmúlt 30 évben,
és hány rohadt le? Hány helyre tudunk még elmenni, hogy méltó körülmények között játsszunk? Látta
valaki Sütő András szobrát? Ő is
drámaíró, „csak egy” drámaíró.
Tudják, hogy Marosvásárhely az
egyetlen város, ahol egy utcát sem
neveztek el soha semmilyen színészről, rendezőről? De szeressük a
kultúrát, annak ellenére, hogy Marosvásárhely az egyetlen ebben az
országban, ahol kint, az utcán semmilyen művészeti rendezvényt nem
lehet megvalósítani cenzúra nélkül.
Ha itt el akarsz énekelni egy dalt, le
akarsz festeni egy festményt, akkor
el kell menj a hivatalhoz, és engedélyt kell kérjél, és egy hónapon
belül megengedik neked vagy nem.
Választások vannak, menjünk el
szavazni, és gondolkozzunk azon,
hogy ki mit szeretne a kultúráért –
mondta Gáspárik Attila, majd a koszorúzást követően – koszorúzott a
Studium Prospero Alapítvány, a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület, a Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány, valamint a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház – a Maros-parton folytatódott a program.
Az #edenkert című szabadtéri
foglalkozáson a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Gheorghe Şincai
Szakképző Líceum és a Szász Adalbert Sportlíceum diákjai és tanárai,
valamint a projekt iránt érdeklődő
nézők vettek részt, akik a társulat tizenöt színészével közösen Madách
Imre Az ember tragédiája drámájának aktualitását, a benne fölmutatott
eszmék gyökereit, az eszmék változásainak okait boncolgatták. A projekt ötletgazdája Keresztes Attila
művészeti igazgató, a projekt vezetői B. Fülöp Erzsébet színművész,
valamint Szabó Réka dramaturg. A
nagy érdeklődésre való tekintettel a
pedagógiai foglalkozást az elkövetkezőkben is műsorra tűzik. Mert „a
jó színház, az mindig most van”.

gyobbnak számító kertes házat vásároltak
meg a Poklos-patak mellékén. Ide a testvérek
még együtt költöztek át, de a háború után a
legtöbben hamarosan kialakították saját családi életüket, lakáshoz jutva a gyorsan fejlődő megyeszékhelyen. Ezt követően egy-két
generáció és néhány évtized leforgása alatt
az utódok szétszóródtak a városban, aztán az
országon belül, majd kívül, így az együvé tartozás tudata, a rokoni kapcsolatok elhalványultak, majd feledésbe merültek. Ma a számos
leszármazott nem is tud egymásról, legfeljebb
néha kapja fel a fejét egyikük-másikuk, ha véletlenül valahol az ismerősen csengő családnévbe botlik.”
– Hogyan, milyen forrásokból kutattad fel
mindezt? – kérdeztem az időutazás végén
,,idegenvezetőmtől.”
– Emlékeztem arra, amit régen a nagyszüleim, édesanyám és a lánytestvére mesélt, a
legtöbb adatot a nagynénémtől tudtam.
Gyermekkoromból megmaradt, hogy nagyapámat az ismerősei jódtelepinek mondták,
bár ő mindig is ratosnyainak tartotta magát.
A nagynéném régi iratait áttanulmányozva
még sok minden kiderülhetne. Láttam például édesanyám 1940-es eredeti, még a magyar időben kiadott anyakönyvi kivonatát,
amin Hídvég utca szerepelt. De olyan állításaim is vannak a családtörténetben, amelyek
adatok hiányában csak következtetések.
Ilyen a névváltás is, ami Ratosnyán kellett
bekövetkezzen, Marosvásárhelyre ugyanis
már magyar névvel, katolikusként jöttek az
elődeim, eredeti identitásukat csak az tudta,
aki Ratosnyáról ismerte őket, és később, a
zsidóüldözés idején egyiküknek sem esett
bántódása. Hasonlóképpen motiváltam a
foglalkozásváltást is. Sajnos legtöbbször
akkor kezdünk el visszafele tekintgetni az
időben, amikor már nincs kitől eligazítást
kérjünk, és csak a megérzéseink alapján tájékozódhatunk.
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Soós Zoltán:
Ne higgyenek az álhíreknek! Vigyázni kell
a szavazásnál!

A független polgármesterjelölt megerősítette, hogy a vasárnapi választásokon mindenre fel kell készülni, hiszen
valóban számítanak csalásra. „A csalás a rendszer egyetlen
esélye, és semmitől sem riadnak vissza. Minden eszközt
bevetnek: a megfélemlítéstől kezdve a lefizetésen át a félretájékoztatásig” – fogalmazott. Számítani lehet arra, hogy
a COVID-vírussal kapcsolatos rémhíreket is fognak terjeszteni, hogy ne menjenek szavazni. Soós arra kéri a lakosságot, hogy „Ne higgyenek ezeknek az álhíreknek. A
szavazás nem jár nagyobb kockázattal, mint a bevásárlás
vagy a buszon utazás”. Aláhúzta azt is, hogy ezúttal a stáb
mindenre fel van készülve, ismerik a csalási technikákat,
felkészült szavazóbiztosok, megfigyelők lesznek mindenhol, a rendőrséget előre értesítik, jogászokat és ügyvédeket
fogadnak. Soós kért mindenkit, hogy menjen el szavazni,
hiszen ez a legbiztosabb módja a csalás elkerülésének. A
tisztességes szavazók tudnak a legtöbbet segíteni most,
mégpedig azzal, ha odafigyelnek arra, hogy hogyan szavaznak, hogy esély se legyen érvénytelenítni voksukat. A
„csalás ellen a sok szavazat a legerősebb fegyverünk. Arra
kérem önöket, hogy aktívan vegyenek részt ebben a választásban, segítsenek a mozgósításban, hogy minél többen
ott legyünk vasárnap. Most győzzön Vásárhely!”– summázta Vásárhely magyar polgármesterjelöltje.

(Fizetett hirdetés)

Soós Zoltán a Budai negyedben vett részt utcafórumon. A negyed lakói aggodalmukat fejezték ki,
hogy a Florea- és Maior-rendszer most is csalni
fog, mint 2016-ban.

Péter Ferenc: Vasárnap egy szavazaton is múlhat a siker

Szeptember 27-én a sorsunkról döntünk. Arról, hogy adunk-e esélyt a
számunkra fontos dolgoknak, vagy
kockára tesszük mindazt, amit eddig
elértünk – Péter Ferenc szerint ez a
tétje a vasárnapi önkormányzati választásoknak. Az RMDSZ Maros megyei tanácselnökjelöltje úgy gondolja,
az önkormányzati választások eredménye nem csak a következő négy
évre határozza meg a megye sorsát,
hosszú távon is hatása lesz a Maros
megyei magyar közösség életére.

– Többször is elmondta az elmúlt időszakban, hogy Maros megyében idén nagyon
sok múlik az önkormányzati választások
eredményén. Miért nagyobb most a tét?
– Négy évvel ezelőtt, amikor átvettem a
megye vezetését, arra vállalkoztam, hogy újra
lendületbe hozzuk a megyét. Ezt sikerült elérni, Maros megye az elmúlt években elindult
a fejlődés útján. Ezt a munkát kell most tovább vinnünk, hiszen bőven van még tennivaló. Az elkezdett beruházások befejezésére
és az előkészített tervek megvalósítására
azonban csak akkor van garancia, ha nem
lesz csere a megyei tanács élén. Nyolc évvel

ezelőtt láttunk már példát arra, hogy a tanácselnöki széket elfoglaló liberális elnök minden
projektet leállított, amit elődje, Lokodi Edit
Emőke kezdett el. Szeptember 27-én arról
döntünk, hogy tovább fejlesztjük-e Maros
megyét, vagy újra megtorpanunk. Ennél is
rosszabb lesz a helyzet, ha azokra bízzuk településeink és közösségünk sorsát, akik 20
éven keresztül tönkretették Marosvásárhelyt,
most pedig a megye vezetését akarják megszerezni. Hiába győzünk a városban, ha
Dorin Florea és csapata a megye éléről gáncsolja majd el Marosvásárhely és a megye
fejlődését.
– Miért fontos a magyar közösségnek, hogy
ki vezeti a Maros Megyei Tanácsot?
– Sokan nem tudják, hogy a vasárnapi választás tétje nem csak az, hogy ki lesz a település polgármestere, hanem az is fontos,
hogy ki vezeti a megyei tanácsot. Egy-egy
térség és az egész megye fejlődése függ attól,
hogy milyen fejlesztéseket kezdeményez a
megyei tanács. Ahhoz, hogy a magyar közösség számára fontos beruházások és közösségi
programok megvalósuljanak, olyan vezető
kell legyen a megye élén, aki a döntések meghozatalakor szem előtt tartja a magyar közös-

ség érdekeit. A magyar ügyekért csak magyar
vezető fog küzdeni, ezért fontos számunkra a
megyei tanácselnöki hely elnyerése. Fontos,
hogy a lakosok az RMDSZ megyei tanácsosi
listájára is szavazzanak, hogy minél több tanácsosunk jusson be a megyei testületbe. Elég
sokan kell legyünk ahhoz, hogy egyetlen párt
se tudja megkerülni az RMDSZ-t, amikor
döntésekről van szó.
– Milyen esély van egy újabb tanácselnöki
mandátum megszerzésére?
– Nem vagyunk egyszerű helyzetben,
Maros megyében a magyarság aránya alig
valamivel több mint 35 százalék. Ez elégséges lehet a győzelemhez, de csak akkor, ha
mindenki elmegy szavazni. Olyan választási
rendszerünk van, amely lehetővé teszi, hogy
valaki egyetlen szavazat különbséggel nyerjen meg egy polgármesteri széket vagy akár
a megyei tanácselnöki tisztséget. Minden
egyes polgármesterre és tanácselnökre leadott
szavazat döntő lehet! Ezért arra kérek mindenkit, hogy szeptember 27-én menjen el szavazni.
– A választás tétjéről és a győzelem esélyeiről beszéltünk, az Ön személyes motiváci-

ójáról még nem. Miért szeretné folytatni a
munkát?
– Az elmúlt négy évben jó úton indultunk
el, de nagyon sok még a teendő. Azt szeretném, hogy Maros megye a következő tíz
évben a régió vezető megyéje legyen. Ez a
cél, és azt is tudom, hogy mit kell tegyünk
azért, hogy ezt elérjük. Nagyon fontos a folytonosság, hogy az elkezdett projekteket legyen, aki be is fejezze. Tovább kell fejlesszük
az infrastruktúrát, az utakat, az ivóvíz- és csatornahálózatot, folytatni kell a kórházak korszerűsítését,
de
ugyanakkor
olyan
nagyszabású beruházásokat kell kezdeményezzünk, amelyek munkahelyeket teremtenek és jövőt biztosítanak a fiataloknak. Egy
ilyen projekt az Erdélyi Tudásközpont, Erdély legnagyobb rendezvényközpontjának a
megépítése. A cél számomra világos, de csak
akkor tudom folytatni az elkezdett munkát,
ha a megye lakosai is támogatnak ebben, ha
vasárnap bizalmat szavaznak nekem arra,
hogy újabb négy évig vezessem a Maros Megyei Tanácsot.
(Fizetett hirdetés)
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A lakosság-nyilvántartó hivatal ügyfélfogadása

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Szociális program, szociális lakás nehéz helyzetben élő fiataloknak

Segíts, hogy segíthessünk!

A marosvásárhelyi Outward
Bound Romania égisze alatt
működő Horizont programról, céljaikról, a fiatalok életútját segítő marosvásárhelyi
szociális program előnyeiről
Tóth Orsolya szociálpedagógussal beszélgettünk.

Szer Pálosy Piroska
A Horizont – Segítünk, hogy segíthess magadon program 2002ben alakult Marosvásárhelyen egy
németországi segélyszervezet csapatának az ötlete nyomán. Az ötletgazda Irmelin Küthe németországi
élménypedagógus, illetve az Orizont – Hilfe zur Selbsthilfe e. V. támogatásával
2017-ig
a
székelykeresztúri CJD Domus Alapítvány keretében működött. 2017Marosvásárhelyen
(a
ben
Kövesdombon) a két szociális
tömbházlakással rendelkező programot átvette az Outward Bound
Romania szervezet. A németországi partner pedig a program működtetéséhez szükséges anyagi
támogatásról gondoskodik.
A program révén a fiatalokat önállóságra nevelve a társadalomba

való beilleszkedésükben, az életben való elindulásukban támogatják. Olyan fiatalokon segítenek,
akik tanulni, dolgozni szeretnének,
vagy mindkettőt ezek közül. Egyik
lakásban lányokat, a másikban fiúkat szállásolnak el, jelenleg egy fiú
számára van hely (de a program folyamatos, a fiatalok kirepülnek a
fészekből, mindkét lakásban lehetnek megüresedések).
A kedvezményes lakhatás mellett a fejlődési, függetlenedési folyamat segítésére tanácsadásban,
személyiségfejlesztő tevékenységekben, pályaorientációban és
szakmai fejlődésben való mentorálásban, anyagi támogatásban, közösségi/szabadidős/tematikus
programokban, nyelvtanulásban
van részük a kedvezményezett fiataloknak. Szükség szerint pszichoterápiás kezelést is igénybe lehet
venni, illetve önkéntes tevékenységekben való részvételre is kell számítani. Az önkéntes tevékenységek
által a fiataloknak lehetőségük van
kipróbálni magukat különböző érdeklődési területeken, különböző
helyzetekben, ugyanakkor ők is aktívak lehetnek egy segítési folya-

matban, továbbadják valamilyen
formában a segítséget, amit kaptak.
A lakhatási hozzájárulás jelképes összeg, amellyel a lakás fenntartásához, kisebb javításokhoz
járulnak hozzá, de főként ez is a fiatalok felelősségvállalását, önállósodását hivatott ösztönözni. A
program alapelvei közé tartozik,
hogy semmi sem ingyenes, csak
kedvezményes, ami azt tanítja,
hogy a megélhetéshez szükséges a
fiatalok egyéni hozzájárulása is.
Mint megtudtuk, olyan 18-26 év
közötti fiataloknak nyújtanak lehetőséget, akik nehéz anyagi vagy
szociális háttérrel rendelkeznek: elvált vagy elhunyt szülők, anyagi
és/vagy szociális szempontból hátrányos családban élnek, illetve nevelőszülőknél vagy gyerekotthonban nevelkedtek.
A jelentkezési folyamatot követi
a kuratórium döntése, hat hónapra
kötnek szerződést, amit hosszabbítani lehet a megismétlődő hathavi
kiértékelések nyomán.
Bővebb felvilágosítással Tóth
Orsolya programfelelős szolgál a
0748-117-475-ös telefonszámon
vagy az orsi.orizont@outwardbound.ro
e-mail-címen.

Meghosszabbított nyitvatartás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal lakosság-nyilvántartó osztálya a héten hosszított programmal
fogadja az ügyfeleket. A személyazonossági igazolványok kibocsátásával kapcsolatos kérelmek gyors és
hatékony elbírálása érdekében az
ügyfélfogadás következőképpen
alakul a választásokat megelőző
időszakban, azaz szeptember 27-ig:
– szerdán, pénteken 8.30–16 óra
között
– csütörtökön 8.30–18.30
– szombaton, 26-án 8–16
– vasárnap, 27-én 7–21 óra között.
Elsőbbséget élveznek a következő okok miatti személyazonossági kérelmek:
– lejárt az érvényesség, elveszítődött, ellopták, megsemmisült
vagy megrongálódott a személyazonossági igazolvány;
– megváltozott a lakcím;
– a tulajdonos nevének vagy
szülei nevének, a születési helyének
vagy idejének módosulása;
– olyan személyazonossági cseréje, amilyent már nem bocsátanak
ki, de még érvényesek;

– a települések és utcák besorolásának vagy nevének megváltozása, az ingatlanok számozásának
módosulása, települések vagy utcák
létrejötte;
– új személyi szám.
Ideiglenes személyazonossági
igazolványt a következő esetekben
bocsátanak ki:
– amikor az igénylő nem birtokolja a személyazonossági igazolvány kibocsátásához szükséges
összes dokumentumot;
– a külföldi lakcímmel rendelkező, de ideiglenesen Romániában
tartózkodó román állampolgárok
esetében.
A Központi Választási Iroda
2020. szept. 7-i 81. számú határozata alapján szavazni lehet akkor is,
ha a személyazonossági igazolvány
érvényessége a 2020. március 1. –
szeptember 27. közötti időszakban
járt volna le. Bővebb információt a
0265/250-391-es telefonszámon, a
hivatal Călăraşilor (volt Kossuth)
utca 26-28. szám alatti székhelyén,
vagy az intézmény www.tirgumures.ro honlapján találhatók – áll a
Claudia Trif ügyvezető igazgató
kézjegyével ellátott közleményben.

Fotó: Nagy Tibor

Október 15-éig kérvényezhetők a szociális lakások

A lakásigényléseket meg kell újítani

Aktualizálták a koronavírus esetdefinícióit

A fertőzésgyanútól az igazolt fertőzésig

Múlt pénteken az Országos
Közegészségügyi Intézet frissítette a COVID-19-cel kapcsolatos
esetdefiníciókat.
Aktualizálták a fertőzésgyanús személy, a direkt kontakt
és a valószínűsíthető eset
meghatározását.

Fertőzésgyanúsnak minősül az a
személy, akinél köhögés és láz lép
fel hirtelen, vagy legalább három a
következő tünetek közül: láz, köhögés, gyengeség, fejfájás, izomfájdalom, torokfájás, nátha, nehézlégzés,
étvágytalanság/hányinger/hányás,
hasmenés, megváltozott tudatállapot – olvasható az agerpres.ro oldalon.
Szintén
fertőzésgyanús
bármilyen tüdőgyulladásos, mellhártyagyulladásos személy, bármely akut légúti megbetegedésben
szenvedő, lázzal, köhögéssel és nehézlégzéssel küzdő páciens, akinek
az állapota egyik napról a másikra
kórházi kezelést igényel. SARSCoV-2-vel való fertőzöttség gyanítható azoknál a 16 éven aluli
kiskorúaknál is, akiknél gyomorrontásra utaló tünetek (hányás, has-

menés) lépnek fel, és nem hozhatók
összefüggésbe a táplálkozással. Valószínűsíthető esetnek minősül az a
páciens, akinél teljesülnek a fertőzésgyanús esetnél felsorolt kritériumok,
és
egy
igazoltan
megfertőződött személy kontaktja,
vagy epidemiológiai kapcsolat mutatható ki közte és egy gócpont között. Ebbe a kategóriába tartozik az
a páciens, akinél a tüdőröntgen, CTvagy tüdőultrahang-vizsgálat a
COVID–19-re utal, valamint az a
személy, aki a szaglás/ízlelés elvesztését észleli, és ennek hátterében nem húzódik más azonosítható
ok. Valószínűsíthetően fertőzött volt
az a hirtelen elhunyt személy, akinél
a halál beállta előtt légzési elégtelenség lépett fel, és aki egy igazoltan
megfertőződött
személy
kontaktja volt, vagy epidemiológiai
kapcsolat mutatható ki közte és egy
gócpont között. Igazoltan fertőzöttnek minősül az a személy, akinél a
laboratóriumi vizsgálatok kimutatják a SARS-CoV-2 vírussal való
fertőzést, a klinikai tünetektől függetlenül.

Ki minősül kontaktszemélynek?
Direkt kontaktnak minősül a koronavírusos beteggel egy háztartásban élő, valamint az a személy, aki
közvetlen fizikai kapcsolatban állt
egy koronavírusos személlyel (például kezet fogott vele, és nem mosott kezet közvetlenül ezután),
valamint az a személy, aki közvetlenül érintkezett egy fertőzött szekrécióival (például köhögés révén,
vagy kesztyű nélkül megérintette a
zsebkendőjét). Direkt kontakt továbbá az a személy, aki 15 percnél
hosszabb ideig két méternél kisebb
távolságra tartózkodott egy fertőzöttől; az a személy, aki 15 percnél
hosszabb ideig két méternél kisebb
távolságra tartózkodott ugyanabban
a helyiségben – például tanteremben, ülésteremben, kórházi váróteremben – egy fertőzött betegtől.
Ebbe a kategóriában tartozik az
egészségügyi személyzet azon tagja
vagy más személy, aki közvetlen ellátást nyújt egy fertőzött betegnek,
vagy a laboratóriumi személyzet
olyan tagja, aki a fertőzött betegtől
vett mintákhoz nyúlt védőfelszere-

Marosvásárhely önkormányzata
tájékoztatja a szociális lakást és az
állami lakásalapból bérlakást igénylőket, hogy október 15-ig lehet jelentkezni
a
lakásigénylők
jegyzékére a 2021-es évre. Azok is
kell jelentkezzenek, akik az elmúlt
években kérelmet nyújtottak be,
annak érdekében, hogy a benyújtott

lés megfelelő viselése nélkül. Közösségi eredetű megbetegedésről
beszélünk, amikor a koronavírusfertőzés tünetei már a kórházba utaláskor vagy az ettől számított 48
órán belül, illetve a tünetek a kórházba utalást követő 3–7. napon jelentkeznek, és erős a közösségi
fertőződés gyanúja (például a páciens egy fertőzési gócból érkezik).
Az egészségügyi ellátással kapcsolatba hozható megbetegedésről beszélünk, amikor a tünetek a
kórházba utalástól számított 48 óra
múlva jelentkeznek, és erős az
egészségügyi ellátással kapcsolatba
hozható megfertőződés gyanúja.
Hasonló a helyzet, ha egészségügyi
alkalmazottnál jelentkezik a megbetegedés, és nincsenek a közösségi
terjedésre utaló jelek.
Mi az elhalálozás oka?
Azok a megbetegedések, amelyeknél a tünetek a kórház elhagyását követő 14 napon belül
jelentkeznek, az egészségügyi ellátással kapcsolatba hozható megbetegedések lehetnek. Hasonló a
helyzet, ha a kórház elhagyását követő 48 órában jelentkeznek a tünetek, illetve bizonytalan eredetűek,
vagy ha a kórház elhagyását követő
3-14 napban jelentkeznek a tünetek,
és nincsenek a közösségi terjedésre

okiratokat frissítsék. A típusnyomtatványokat a polgármesteri hivatal
10-es irodájából lehet beszerezni,
vagy letölthetők az intézmény honlapjáról (www.tirgumures.ro), a Lakások,
Szociális
lakások
menüpontból
–
tájékoztatott
Cosmin Blaga-Zătreanu helyettes
ügyvezető igazgató. (sz.p.)

vagy az egészségügyi ellátással
kapcsolatba hozható megbetegedésre utaló jelek.
A COVID–19-cel igazolt beteg
elhalálozásának minősül minden
olyan haláleset, amely igazoltan koronavírussal fertőzött személynél
következik be, leszámítva azokat az
eseteket, amikor az elhalálozásnak
más, egyértelmű oka volt, amely
nem hozható összefüggésbe a
COVID–19-cel (például sérülés,
akut vérzés stb.).
Az igazoltan COVID–19-fertőzöttek elhalálozása nem írható más,
korábbról fennálló betegségek (például rákos vagy hematológiai megbetegedések stb.) számlájára, és
ilyen esetekben is a COVID–19-et
kell feltüntetni a halál okaként, függetlenül attól, hogy más társbetegségek is fennálltak, amelyek esetleg
súlyosbították a COVID–19 lefolyását. A halotti bizonyítványban a
COVID–19-et kell megjelölni a
halál okaként minden olyan elhunyt
személy esetében, akinek halálát a
koronavírus okozta vagy okozhatta,
esetleg hozzájárult ahhoz. Ha a
halál okát tisztázni kell, javasolt az
RT-PCR vizsgálat elvégzése tüdőszövetből vett mintán – tájékoztatott az Országos Közegészségügyi
Intézet közleményében. (szer)
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A Petrolul nyert
Csíkszeredában

Hazai pályán vesztett az FK Csíkszereda a Petrolul elleni mérkőzésen a labdarúgó 2. liga 4. fordulójában, hétfőn este. A székelyföldi alakulat gyorsan hátrányba került, így végig futnia kellett
az eredmény után a szervezett védelmű és jól kontrázó vendégekkel szemben. Sikertelenül tették.
A Petrolul a 3. percben büntetőből jutott előnyhöz, majd átengedte a teret a házigazdáknak, akik azonban nem tudtak élni a lehetőséggel: az első félidőben még csak kaput találó lövésük sem
volt, csupán Mészáros András, majd Eder González kísérlete ment
veszélyesen közel. A vendégek viszont Valentin Balint elfutása
után a tizenegyest is értékesítő Armando Vajushi 17 méteres, jobb
felső sarokba küldött lövésével megduplázták előnyüket, számolt
be az NSO.
Csak szünet után sikerült szépítenie a csíkszeredai gárdának:
egy szabadrúgást követően szerencsével José Francisco Bauza elé
pattant a labda, aki szép megoldást választva kilőtte a jobb alsó
sarkot. Ennél többre azonban nem futotta, a paprikás hangulatú
hajrá sokkal inkább szólt az egymás, mint a labda rugdosásáról.
A 72. percben Balint megkapta második sárga lapját, de a csíki
emberelőny alig egy percig tartott, mert a becsúszva a kapust
arcon találó János Norbertnek egyből felmutatta a bíró a pirosat.
Az FK pedig hiába rohamozott, végül elszenvedte idénybeli első
vereségét a feljutásra hajtó Petrolullal szemben.

Simona Halep nyert Rómában

Megnyerte hétfőn Simona Halep a 2.098.290 dollár összdíjazású római tenisztornát, miután döntőbeli
ellenfele, a cseh Karolina Pliskova (WTA-4.) 0:6,
1:2-es állásnál hátproblémái miatt feladta a mérkőzést.
Halep ezzel zsinórban a 14. találkozóját nyerte
meg, amire 2015 óta nem volt példa. Legutóbb az idei
ausztrál nyílt teniszbajnokság elődöntőjében szenvedett vereséget, akkor a spanyol Garbine Muguruzával
szemben maradt alul. Azóta veretlennek bizonyult, és
a rómain kívül a dubaji, illetve a prágai tornát is megnyerte, idézte fel jelentésében az Agerpres.
A hétfői mérkőzésen mindössze 21 perc alatt
nyerte Halep az első szettet. Brékkel kezdte a másodikat is, aztán Pliskovának is sikerült hoznia egy játékot, majd a cseh 1:2-es állásnál feladta a csatát.
Halep 205.190 eurós pénzdíjat és 900 ranglistapontot kapott a tornán elért eredményével.
A 28 éves román játékos a 22. tornagyőzelmét
aratta Rómában, ahol első ízben nyert: 2017-ben és
2018-ban is vereséget szenvedett a döntőben az ukrán
Elina Szvitolinától.

Harmadjára sikerült: a 2017-es és 2018-as vesztes döntő után Halepnek sikerült győznie az olasz fővárosban. Fotó: Simona Halep közösségi oldala

Újra elérhető közelségben a világelsőség

Római győzelmével megerősítette második helyét Simona Halep a női teniszezők világranglistáján, amelyet
kedden frissített a szakszövetség (WTA). Halep 1500 pontra megközelítette a listavezető Ashleigh Bartyt, aki
nem vesz részt a Roland Garroson sem, így Halep akár a vezetést is átveheti a párizsi torna után.
A világbajnokságra való kvalifikációért zajló versenyben Simona Halep az ötödikről a harmadik helyre lépett
elő, az idei Grand Slam-győzteseket, Naomi Oszakát és Sofia Kenint követi a rangsorban.

Röviden

• Távozott Szalai Ádám a német ügyi vita, amelynek nyomán a malabdarúgó Bundesligában szereplő gyar válogatott támadót azonnali haMainztól. A Sport Bild úgy tudja, a tállyal kitették a csapatból.
szakítás oka egy elmérgesedett pénz• Arturo Vidal ingyen távozik a

Hiába a zárt kapu, a drótkerítés túloldalán mintegy 250-en szurkoltak a hazaiaknak.
Fotó: az FK Csíkszereda közösségi oldala

Eredményjelző

• 1. liga, 4. forduló: Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti Dinamo 1-3. Az állás: 1. CSU Craiova 12 pont, 2. Kolozsvári
CFR 10, 3. FCSB 9, ...6. Medgyes 6, ...9. Dinamo 5.
• 2. liga, 4. forduló: FK Csíkszereda – Petrolul Ploieşti 1-2.
Az állás: 1. Universitatea Craiova 10 pont (11-5), 2. Rapid 10
(9-3), 3. Petrolul 9, ...12. Csíkszereda 4.
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Szalai Ádám (j) új klubcsapat után kell nézzen. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Barcelonától, és kétéves szerződést
írt alá az Internazionaléval, ami plusz
egy évvel meghosszabbítható, jelentette be a milánói gárda.
• Elkészült a férfivízilabda Bajnokok Ligája-selejtező menetrendje. A
Nagyváradi CSM a görög Vouliagmeni, az olasz AN Brescia és a török
Enka Isztambul, míg a Bukaresti
CSA Steaua az olasz Ortigia Siracusa, a katalán CN Barcelona, a horvát Jadran Split és a montenegrói
Primorac Kotor ellenében szerezheti
meg a főtáblás szereplési jogot. A
magyar csapatok közül az OSC Budapest az orosz Sintez Kazany, a
szerb Radnicski Kragujevac, a spanyol CN Terrassa és a francia
Tourcoing gárdáját kapta ellenfélül,
míg a VK Szolnok a horvát
Mladost Zágrábbal, a francia Paix
d'Aix-vel és a görög Idraikosszal találkozik.

Negyed évszázad után juthat újra a BL-főtáblára a Ferencváros

Huszonöt évvel a Ferencváros
Bajnokok Ligája-menetelését követően a zöld-fehér csapat újra bejuthat a legrangosabb európai
klubfutballsorozat főtáblájára. A selejtező rájátszásában a norvég
Molde lesz a zöld-fehérek ellenfele,
a továbbjutás itt már két mérkőzésen dől el.
A Ferencvárosnak 25 éve „csak“
az Anderlechtet kellett búcsúztatni
a csoportkörbe kerülésért, míg idén
ehhez négy párharcot kell nyernie,
amiből három akadályt már sikeresen vett. A koronavírus-járvány
miatt a kvalifikáció első három körében egyetlen mérkőzés döntött, a
svéd bajnok Djurgardent a Groupama Arénában 2-0-ra, az 51-szeres
skót bajnok Celticet bravúros teljesítménnyel idegenben verte 2-1-re
Szerhij Rebrov alakulata, míg legutóbb, múlt szerdán a vendég Dinamo Zágrábnak vágott vissza egy
2-1-es győzelemmel a tavaly
ugyanebben a körben elszenvedett
vereségért. Az FTC emlékezetes
BL-szereplése óta a magyar csapatok közül csak a Debrecennek sikerült elérnie a csoportkört a
2009/2010-es idényben.
A Ferencváros csapatkapitányát,
Lovrencsics Gergőt a horvátok elleni összecsapás 25. percében le
kellett cserélni, de az elutazás előtt
kedden az M4 Sportnak elmondta,

hogy nem a korábbi sérülése újult
ki, hanem az oldalsó farizma lett
merevebb a második percben szerzett gólja közben, amikor nagy lendülettel vetődött be ellenfele elé.
Hozzátette, két-három nap pihenőt
követően az MRI-vizsgálat kimutatta, hogy nincs komoly problémája, így ott lehet majd a pályán, ha
Rebrov számít rá. Lovrencsics
hangsúlyozta,
mindenképpen
nyerni szeretnének Norvégiában
annak érdekében, hogy előnnyel
várják a visszavágót. „Kemény

mérkőzésre számítok, de taktikai és
fizikai szempontból is készen állunk“ – jegyezte meg.
A norvég bajnokcsapatnak az
első körben a finn KuPS búcsúztatása nem jelentett gondot (5-0),
majd következett a szlovén Celje
otthonában aratott 2-1-es győzelem,
illetve az azeri Qarabag vendégeként tizenegyespárbajban kiharcolt
továbbjutás. A norvég bajnokság
már jó ideje tart, 18 fordulót követően a Molde 11 győzelemmel, egy
döntetlennel és hat vereséggel, 34

ponttal a második helyen áll, hátránya pedig 16 pont a listavezető FK
Bodo/Glimttel szemben. Az együttes legveszélyesebb játékosa a nigériai Leke James, aki a bajnokságban
13 mérkőzésen 7 gólt szerzett.
A Molde – amely története során
egyszer, az 1999/2000-es szezonban szerepelt a BL főtábláján – legutóbbi
tíz
hazai
európai

kupamérkőzésén
nem
talált
legyőzőre, otthon 2015 novemberében a Fenerbahcétól kapott ki legutóbb.
A párharc első felvonása ma 22
órakor – műfüves pályán – a spanyol Carlos del Cerro Grande sípjelére kezdődik, a visszavágót jövő
kedden játsszák, az M4 Sport mindkét találkozót élőben közvetíti.

Eurómilliók forognak kockán

A párharcnak óriási anyagi tétje is van, hiszen a BL csoportkörébe
jutás jelentősen több pénzt ér, mint a vesztesnek az Európa-liga főtábláján való szereplés. Mindkét csapat eddig 6,4 millió eurót keresett a
selejtezőben, amelyik gárda innen továbbmegy, az további 15,25 millió
euróval gazdagodik, míg az EL-csoportkör „csak“ 2,92 millió eurót ér.

Norvég kötődések

A Dinamo Zágráb elleni mérkőzés két ferencvárosi találatának szerzője, Lovrencsics Gergő
(b) és Myrto Uzuni gólöröme. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A párharc érdekessége, hogy több ferencvárosi játékosnak van
„köze“ Norvégiához. A csatár Franck Boli például 2012 és 2014, valamint 2017 és 2019 között a Stabaekban játszott – közte egy szezont az
Aalesundnál töltött –, kilenc alkalommal pályára lépett a Molde ellen,
és ezeken a találkozókon négy gólt szerzett. A bombaformában futballozó Tokmac Nguen – aki a Djurgarden, valamint a Celtic ellen is betalált, az OTP Bank Liga góllövőlistáját pedig holtversenyben négy
találattal vezeti – 2011 és 2019 között futballozott Norvégiában, aktuális csapataival hatszor játszott a Molde ellen, és négy gólt szerzett,
igaz, egyszer sem volt a győztes oldalon.
A kiváló támadó az M4 Sportnak azt mondta, különleges érzés lesz
újra Norvégiában futballoznia, hiszen jól ismeri az ellenfelet, a mai
napig követi a bajnokságot, és sok barátja él ott. Hozzátette, az, hogy
nem nyert még a Molde ellen, természetes, hiszen szerinte az egyik
legjobb norvég csapatról van szó, de ez egy extra motivációt jelent számára.

10 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ KÖZÉLET ___________________________________________ 2020. szeptember 23., szerda

Levél az erdélyi magyar választókhoz

Előrebocsátom: soha senki sem
kért, hogy politikai nézeteimről cikket írjak az újságban vagy nyilatkozzam az elektronikus sajtóban.
Jószántamból teszem, minden rábeszélés nélkül, az erdélyi magyarság
megmaradása és identitása megőrzése érdekében.
Az utóbbi években jócskán elszaporodtak a politikai pártok, szövetségek, egyéni jelöltek, akik
választások előtt mindig megpróbálják a maguk oldalára állítani a
szavazókat. Sikerük reményében elkezdenek ígérgetni, jövőbeni megvalósításokról beszélni.
Nem vagyok politikus, de mint
erdélyi magyar, azt a programot veszem komolyan, amelyben a jelölt
a legelérhetőbb dolgokról beszél, a
közösség égető problémáit veszi
górcső alá, anélkül hogy fűt-fát
ígérjen választóinak. Természetesen
számít az illető rátermettsége, közösségépítő és -formáló adottsága,
korábbi életszakaszának eredményei. Bár azt tartják, egy jó polgármester, tanácselnök munkájának
gyümölcse a négyéves ciklus
végén, a második mandátuma elején kezd beérni, az lenne célszerű,
ha az első két év végén értékelni lehetne a vállalt feladatok teljesítését,
és amennyiben nem megfelelő, változtatni kell. Fenntartom, léteznie
kell egy úgynevezett „türelmi” időnek, amikor a pályázatok kezdenek
„beérni”, s észlelni lehet, hogy jó

úton halad-e a megválasztott személy… Ha két év után semmi vagy
vajmi kevés látszik abból, amit meg
szeretne valósítani, akkor valószínű, hogy sem három, de még
négy év múlva sem lesz megnyugtató eredmény , az ígéret csak ígéret
marad. Igen korrekt megoldás
lenne, ha a jelölt a kampány idején
vállalná:amennyiben nem tudja elkezdeni/beindítani a választási
kampányban tett ígéreteinek életbe
ültetését, akkor két év után lemond,
s nem viszi végig a négy évet.
Választások előtt a legtöbben felteszik a kérdést: kire szavazzak? És
elkezdünk gondolkozni, hogy érdemes-e tovább bizalmat szavazni
annak a személynek, aki eddig vezette a várost, a községet, esetleg
egy falunak, utcának volt a képviselője? Nem kevés azon személyek
száma, akik ekképpen vélekednek:
nekem jó volt, nem ártott, nem szorzott, ha nem megyek választani,
úgyis azt tesznek oda, akit akarnak...
Nos, aki ezt mondja, annak nincs
igaza!
Azt tesznek oda, akit MI akarunk! Akit mi választunk! Ha valakinek nem tetszik a munkája,
hozzáállása, vagy nem látunk gaszervezőképességében,
ranciát
akkor nem választjuk meg, nem
szavazunk rá, s ha többen vagyunk
egy elven, akkor mi nyerünk. Tehát:
tőlem (is) függ…

Nem olyan rég egyik ismerősömmel beszélgettem a választásokon való részvétel fontosságáról, s
arról, hogy vannak országok, ahol
KÖTELEZŐ elmenni szavazni, véleményt formálni. Aki nem megy
el, azt komoly anyagi terhelés
érinti. Nem hinném, hogy nálunk is
ezt be kellene vezetni, de léteznie
kell egy EMBERI KÖTELESSÉGTUDATNAK, amit ott hordozunk
szívünkben: ha tagja vagyok egy
közösségnek, egy nemzetnek, nemzeti kisebbségnek, akkor menjek el
szavazni! Nekünk, magyaroknak
kétszeresen fontos a választáson
való részvétel! Kétszer, mert itt
nemcsak az anyagi, szociális jólétről döntünk, hanem a jövőnkről,
MEGMARADÁSUNKRÓL is!
Ünnepi alkalmakkor, boldog perceinkben elénekeljük: Ne hagyd
elveszni, Erdélyt, Istenünk! Elénekeljük, és ennyi?!... Ezzel minden
meg van oldva, amit hangos torokból, határozottan, néha könnyekkel
küszködve kérünk az Úrtól?... Legyünk ott mi is a választáson, minden alkalommal, és jusson
eszünkbe az intelem: Egységben az
erő!
Valóban egységben az erő, mert
ebben az országban nemcsak munkára és anyagi jólétünk megteremtésére születtünk, hanem magyar
mivoltunk, nemzeti identitásunk
hosszú távú megőrzésére is! S ezt
fölöttébb időszerű megemlítenünk

most, az országhatárok megváltoztatásának századik évfordulóján!
Vidéken lakom, de sokszor találkoztam/beszéltem olyan marosvásárhelyi magyarokkal, akik azt
mondták: nekik jó ez a doki, mert
leaszfaltozta az utcát, csomagot
küld a rászorulóknak, liszt van
benne, és ingyen utazhat a városi
buszokon. A többi nem érdekli
őket! Lehet bárki polgármester! Könyörgöm, hát csak ebből áll az élet?
Ez minden? Van mit együnk, aszfalúton megyünk a sarki bódéba, s
úgy érezzük, hogy mindent megkaptunk, ami jár nekünk a 21. század elején?... Szó se róla! És
egyáltalán, honnan tudjuk: ha egy
magyar ember kerül a városvezetés
élére, ő nem „oldja meg” ezeket az
ún. „pragmatikus lépéseket”?!
Tényleg csak az anyagi jólétünk érdekel, s a szellemi már nem? Mondok egy példát. Magyar őseink
katolikus gimnáziumot építettek
Vásárhelyen, s most évtizedig vitatkoztak elöljáróinkkal: nem kell katolikus gimnázium, minek kell a
katolikus vallás oktatása gyerekeinknek stb. Emlékezzünk vissza: tavaly járt nálunk a pápa, amit évekig
vártunk, minden diplomáciai fegyvert bevetett a hazai politikum,
mindent elkövettek, hogy itt legyen,
s közben fennhangon, habzó szájjal
hirdették: Marosvásárhelyen nem
kell katolikus iskola! (Talán a pápának is lehetett volna egy-két szava
ez ügyben...) S még valami: koráb-

Eljött az ideje, hogy búcsút vegyünk egymástól. Elbúcsúzni
sosem szerettem, magam mögött
hagyni kellemes pillanatokat, sok
törődést és az élet egy darabkáját.
Történt még velem hasonló pillanat, hogy búcsúznom kellett, amikor eljöttem a Sebészeti Klinikáról
– akkor, akik ott voltak, sajnálták,
hogy eljövök, de biztattak, és azt
mondták, hogy jó munkát fogok végezni, ők biztosak ebben, és mellettem lesznek, támogatnak mindig.
Ez így is volt!
Köszönöm mindenkinek, akivel
együtt dolgoztam a polgármesteri
hivatalban ez idő alatt, és köszönet
azokért a dolgokért, amiket megvalósítottunk együtt.
Nehéz és várva várt együttműködés volt, melyet a marosvásárhelyiek annyira vártak. Önök jobban
tudják, mint mások, mennyi tennivaló volt városunkban, és mennyi
áldozattal járt ezeket teljesíteni.
Sikerült a legfontosabb dolog, az,
hogy Marosvásárhely egy biztonságos város legyen, és sikerült eltávolodni attól a megbélyegzéstől,
amivel elindultunk.
Visszahoztuk a tiszteletet az emberek közé, és méginkább a büszkeséget, amelyet akkor érez minden
egyes polgár, amikor arról a helyről
van szó, ahol él: Marosvásárhelyről! Városunk egy szép, tiszta és
működő város! Egy város, ahol a
románok és a magyarok eljutottak
oda, hogy egymást tisztelik, fokozatosan eltávolodtak a gyűlölettől
és a megosztottságtól. Azonban sajnos néhányan újra és újra megpróbálnak
ellenségekké
tenni
bennünket.
Az emberek közötti bizalmat a
legnehezebb megszerezni és a legkönnyebb lerombolni, de mind-

annyiunknak sikerült megértenünk,
hogy itt vagyunk otthon, és itt tudunk biztosítani egy szép jövőt számunkra és gyermekeink számára.
Nagyra értékelem és tisztelem
önöket azért, ahogyan részt vettek a
tevékenységek sokaságában, a városházán, a város egyik legfontosabb intézményében. Románok és
magyarok, hivatalnokoktól az igazgatókig mind büszkék lehettek erre
az együtt töltött időszakra, amelyben emeltük városunk színvonalát,
és mind országszerte, mind külföldön értékeltté tettük.
Önök azok, akik garantálni tudják az odaadást és az őszinteséget,
amellyel annyi mindent elértek, de
azt a bánatot is, amelyet meggyőződésem szerint átéltek (még most is
átélnek) a sok letiltott, elutasított
projektnél, mindenféle ok nélkül,
néhány tanácsos részéről, akik túl
hű szolgákká váltak azoknak a pártoknak a vezetői számára, amelyek
ezt az állást kínálták nekik.
Valójában ők nem képviselik a
várost! Magatartásuk, különösen az
utóbbi években, teljes mértékben
bebizonyítja, hogy mekkora kárt
okozhatnak mind a városnak, mind
a város polgárainak. Ha az emberek
felületesen kezelik az ilyen viselkedést, a hatás fokozatosan katasztrofális lehet.
A városháza csapatával együtt
írtam egy fejezetet városunk történetében. Együtt teljesítettük a románok és magyarok vágyát, hogy
legyen egy gyönyörű városunk,
ahol boldogok tudunk lenni.
Kedves kollégák, bármennyire is
próbálják néhányan beárnyékolni a
polgármesteri hivatal tevékenységét, megfenyegetni, hogy kirúgják,
kiközösítik Önöket, legyenek tisztában azzal, hogy az általunk írt fe-

jezetet senki sem tudja kitörölni.
Ezt a valóságot ismerik, látják és
élik meg mindennap a marosvásárhelyiek!
A marosvásárhelyi állampolgárok azok, akik megbecsülik és tisztelik Önöket. Mindig az Önök védői
lesznek, akárcsak én. Ebben a periódusban sem számunkra, sem számukra semmi sem történt
véletlenül.
Nagyon jól meghatározott jövőbeli programmal hagyom el a várost.
Világos
hosszú
távú
jövőképpel, amelyet be kell fejezni.
Nagyon jól meg van írva a programban minden lépés, amely szükséges a cél eléréséhez, és teljesen
meg vagyok győződve arról, hogy
nem tudják a végtelenségig akadályozni.
Köszönetet szeretnék mondani
azoknak az alpolgármestereknek is,
akik őszintén teljesítették feladataikat, ahogy arra felesküdtek, és
szakmaiságuknak
megfelelően,
amellyel fel voltak ruházva. Róluk
van szó: Csegzi Sándor, Claudiu
Maior, Makkai Gergely, akiknek
sajnos szenvedniük kellett, és eltávolították őket pozíciójukból
ugyanazokkal a piszkos játékokkal
és módszerekkel.
Bátorítottam és próbára tettem
egy férfit Önök előtt a hosszú évek
alatt. Sokat láthatták őt dolgozni, és
meggyőződhettek róla, hogy a tettei
valósak. Sőt, egyértelműen bizonyította, hogy törődik az emberekkel!
Ha mellette fognak állni, úgy
ahogy mellettem is álltak, a város
nem lassul le, nem távolíthatják el
a helyes útról és attól az iránytól,
amerre haladni kell. Ellenkező esetben... néhányan közülük, akik
ennek a helynek az elfoglalására törekszenek, még a sikereinket sem

fogják tudni megszámolni! Az az
ember, akiről beszéltem, nem más,
mint Claudiu Maior.
Nem tudom, ki fogja elfoglalni
az irodámat, ez csak a marosvásárhelyieken múlik, de az első gesztus,
amelyet a leendő polgármesternek
tennie kell, az az, hogy tisztelettel
meghajoljon önök előtt mindazokért, amiket Marosvásárhelyért tettek.
Ami engem illet, bejutásom után
a szomszéd épületbe támogathatom
a város és a megye projektjeit, és
feloldhatom azt, ami olyan régen leállt.
Erről csak a választópolgárok
dönthetnek!
Tudom, mit kell tennem!
Az volt és az lesz a munkamódszerem, hogy ne kerüljek el semmilyen nehézséget! Azért hoztam meg
ezt a döntést, mert láttam az összes
csúnya és piszkos kompromisszumot az emberek háta mögött, melyeket azok hoztak meg, akik
örökkévalóknak gondolják magukat, és akik olyan mocskossá tették
a romániai politikát, hiszen ilyen a
jellemük és a munkamódszerük.
Azt fogom tenni a megyével is,
mint amit tettem Marosvásárhellyel. Egy olyan megyét fogok létrehozni,
amelyből
Régen,
Dicsőszentmárton, Segesvár nem
lesznek többé kizárva, elhanyagolva. Megpróbálom az óriási különbségeket eltüntetni a megye
különböző részei között, ugyanakkor visszahozom Maros megyét az
ország első megyéi közé!
Mindent meg fogok tenni, hogy
a reptér a legrövidebb időn belül
működőképessé váljon. Az autópálya a megye minden területéről
könnyen megközelíthető legyen.
Szem előtt fogom tartani a gyorsvo-

Köszönöm az együtt töltött éveket!

ban megígérték/vállalták tanácsülésen Sütő András szobrának felállítását a Színház téren, csak legyen
meg az a másik szobor is… S mi
lett belőle? Semmi. Megígérjük, és
nem tartjuk be a szavunkat! Újat
mondtam?...
S hol van a többi jog: az anyanyelven való tanulás biztosítása,
kultúránk, hagyományaink ápolása,
épített örökségünk visszaszerzése,
az egyházak egyformán való megsegítése, nemzetiségi intézményeink fenntartásának joga stb. És ezt
bízzuk másvalakire?... Itt az alkalom, hogy „csendben”, méltóságteljesen, állampolgári jogainkkal élve
„visszaválaszoljunk” , azaz: elmenjünk szavazni.
Aki eddig a legtöbbet tett, a legjobban védte magyar érdekeinket az
elmúlt 30 év során, az az RMDSZ
volt. Ezért szavazok mindig a legerősebb erdélyi magyar pártra, hogy
ne ismétlődjék meg a felvidéki eset:
Szlovákiában, ahol 11 százalék magyar él, nincs parlamenti képviseletük. (Még jó, hogy Újvidéken
másként gondolkodtak, egybetömörülve megoldották a helyzetet.)
Sütő András mondta: Aki nem
tudja, merre tart, azt oda vezetik,
ahová akarják.
Te ne tartozz ezek közé, Neked
látnod kell az útirányt, tudnod kell,
merre tartasz, s szívedben mindig
ott kell legyen a megmaradás reménysége!
Székely Ferenc

nat fontosságát, a gyorsvonat jelentésének perspektíváját, és dolgozni
fogok minden erőmmel és energiámmal a számomra fontos ügyekért.
Marosvásárhelyen a legmodernebb vízmű- és csatornarendszer áll
rendelkezésünkre, de továbbra is
küzdeni fogok azért, hogy megfelelő vízforrás álljon rendelkezésünkre: Ratosnya – egy szívemhez
közel álló projekt.
Nem lesz számomra kicsit sem
közömbös az a tény, hogy a megye
negyedének nincs kiépített vízhálózata, vezetékes vize, szennyvízelvezetése, és hogy az ott élő emberek
olyan körülmények között élnek,
mint a középkorban.
Marosvásárhelyt egy olyan várossá tettem, amilyennek elképzeltem és promováltam még 2008-ban,
azzal a szlogennel, hogy „A nagy és
erős város!” Emlékeznek még?
Ez nem csak egy szlogen. Kezdeményeztem és elindítottam már
azokat a lépéseket, amelyekkel elérhető, hogy Marosvásárhely Románia első számú városai közé
tartozzon! Köszönjük meg és tiszteljük azokat az értékeket, amelyeket ez a város nyújtott nekünk az
idők folyamán az oktatás, az egészségügy, a kultúra és sok más, számunkra kedves területen.
Köszönet még egyszer mindenért! Kívánok jó egészséget, szerencsét önöknek és családjuknak!
Tisztelettel
Dr. Dorin Florea
Ui. Korábbi kórházi kollégáim
azt mondták, meg vannak győződve
arról, hogy ma több dolgot tehetek
az adminisztrációban, mintha viszszatérnék a műtőbe.
Hiszek nekik!

(Fizetett hirdetés)

2020. szeptember 23., szerda __________________________________________ HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (8799)

LAKÁS

KIADÓ a Kövesdombon szépen berendezett kétszobás, nagy előszobás
tömbházlakás igényesnek. Tel.
0365/446-207. (8874-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést A-tól Z-ig,
kisebb tetőjavítást, ácsmunkát, manzárd-, csatorna-, lefolyókészítést, szigetelést és tömbházak szigetelését
is. Tel. 0742-397-376. (8673-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk, tetőkészítést, cserépforgatást, kerítés-, kapukészítést, kül- és beltéri munkálatokat. Tel. 0740-933-727.
(8790-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és üzleteibe NŐI MUNKATÁRSAT. Érdeklődni a Bodoni utca
85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (64989-I)
BÚTORGYÁRTÓ CÉG alkalmaz ASZTALOSOKAT (férfiakat) és
gyakorlattal rendelkező nyugdíjasokat jó fizetéssel. Tel. 0724-034016. (65029-I)
REKLÁMMŰHELY MUNKATÁRSAT keres. Elvárás: számítógépkezelési ismeret, emellett betanítunk fóliázást, szitanyomást. Tel.
0745-152-554. (22249-I)

Hirdetőink figyelmébe!

TETŐKÉSZÍTÉS, tetőjavítás, tetőfedés
cseréppel, fémcseréppel, csatornázás,
lefolyók
készítése,
manzárdolás,
műemlék épületek festése, javítása,
tetőfestés,
bármilyen
javítási
munkálatok. Garanciát vállalunk. Tel.
0744-857-964. (8870)
KÉSZÍTEK és javítok tetőt, bármilyen
szigetelés, festés, járólap- és parkettalerakás.
Tel.
0751-619-617.
(8917-I)
MINDENFÉLE tető készítése, szigetelés, festés. 15% kedvezmény
nyugdíjasoknak. Tel. 0756-232-404.
(8918-I)
BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb javításokat, szigetelést, külső, belső
munkát vállalunk. Misi. Tel. 0735288-473. (8861)
TETŐFEDŐ KFT. Baj 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. (8892-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A koronavírus-fertőzésveszély miatt
kialakult rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk
hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak
a szerkesztőségben
és a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember
23-án
a
marossárpataki
születésű
BÖJTE MÁRIÁRA halálának
második évfordulóján. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Szerettei. (8915-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata,
após, apatárs, rokon és jó szomszéd,
MÁTHÉ BÉLA
a kábelgyár volt dolgozója,
életének 83. évében, méltósággal
viselt szenvedés után átadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk temetése 2020. szeptember
23-án, szerdán 12 órakor lesz a
marosvásárhelyi református sírkertben, református szertartás
szerint. Drága emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (8930-I)
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Szomorúan Rád gondolok,
nem vagy velünk, felzokogok!
Szeretnélek megölelni,
hozzád bújni és kérdezni.
Simogatni fáradt kezed,
virágcsokrot adni Neked.
Könnyem folyik, nem tehetem,
emlékképek élnek bennem.
A sírodra rózsát teszek,
könnyen csorog, reá pereg.
Szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk a drága Édesanyára, nagymamára, dédmamára,
IGNÁT MARGITRA halálának hatodik évfordulóján. Felejthetetlen,
drága szép emlékét szívünkben őrizzük egy életen át.
Bánatos gyermekei és unokái családjukkal. (8911)
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek; ha
rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok!”
Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, anya, testvér, rokon és
jó szomszéd,
ZSIGMOND EDIT
türelemmel, kitartással és hoszszú szenvedés után lelkét visszaadta Teremtőjének, életének 54.
évében, folyó hó 20-án, Disznajón.
Drága halottunkat szeptember
23-án a 13 órakor kezdődő temetésen búcsúztatjuk a disznajói temető cinterméből, református
szertartás szerint.
„Az Úr Isten lelke van én rajtam
azért, mert fölkent engem az Úr,
hogy a szegényeknek örömöt
mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy
hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek
megoldást.” (Ézsaiás 61:1)
Emléke legyen áldott és pihenése csendes! (sz.-I)

Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag. Búcsú nélkül mentél el a végtelen úton, melyről
hisszük, hogy visszatérsz újra.
Fájó szívvel búcsúzom drága,
egyetlen gyermekemtől,
FARKAS
szül. BALOGH TÜNDE
EMESÉTŐL
Temetése a marosszentgyörgyi
ortodox temetőben lesz szerdán,
14 órától, református szertartás
szerint.
Összetört szívű édesanyja,
kislánya és férje. (-I)

Megpihent
szíved,
szemed
álomba merült,
Felszállt lelked, angyalok közé
került,
Angyalként jössz hozzánk,
Éjjel csillagként ragyogsz,
Igaz, nem látunk, de tudjuk,
fentről ránk mosolyogsz.
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől,
FARKAS
szül. BALOGH TÜNDE
EMESÉTŐL
aki életének 42. évében visszaadta földi életét Teremtőjének.
Szívünkben örökké élni fogsz.
Unokatestvéreid: Jutka, Levi,
Csilla, Emese, Imola, Kinga,
Lori és Hajni. (-I)

Ott pihensz, ahol már nem fáj
semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
unokahúgunktól,
FARKAS
szül. BALOGH TÜNDE
EMESÉTŐL
akinek lelke túl fiatalon tért viszsza Teremtőjéhez. Szívünkben
örökké őrizzük kedves mosolyodat.
Búcsúznak tőle szerető
nagynénjei: Annuska, Bözsi,
Iduka és Ilonka.(-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Gorbea Flaviunak és gyászoló
családjának megrendült szívvel
és könnyes szemmel kívánunk
vigasztalódást
és
lelki
megnyugvást
a
szeretett
ANYA elhunyta alkalmából. A
Keresztény
Lovastábor
résztvevői. (sz.-I)
Mély megrendüléssel vettük
tudomásul, hogy ZSIGMOND
EDIT életének 54. évében
hosszú szenvedés után lelkét
visszaadta
Teremtőjének.
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Az RMDSZ
Maros megyei Nőszervezetének
nevében Csép Andrea. (sz.-I)
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak PÉTER ERZSÉBET
elhunyta miatt.
Švejk és Ria. (8920-I)
Megrendülten értesültünk volt
osztálytársunk,
FARKAS
TÜNDE
EMESE
hirtelen
haláláról.
Nehéz
szívvel
búcsúzunk tőle.
Hiányozni fog kedves mosolya,
vidám lénye. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Együttérzésünket fejezzük ki
gyászoló
családjának,
osztozunk mély fájdalmukban.
A Bolyai Farkas Líceumban
1996-ban végzett osztálytársak
(XII. E osztály) (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak, akik
elkísérték utolsó útjára SZŐCS
ILONÁT, drága feleségemet és
édesanyánkat. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
gyászoló család. (8902-I)
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VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT,
MINT A SZUPERHŐSöK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KöZBEN IS

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A JÖVŐNKET

KöVETJüK A TANÁROK

UTASíTÁSAIT

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

(Fizetett hirdetés)

