
A gödör szélén

A vírushelyzetet hozzák fel indokként, de valójában tisztán hatalmi
számítás a parlamenti választások elhalasztásának ötlete. Az önkor-
mányzati választásokon megmutatkozott erőviszonyok alapján a je-
lenlegi kormánynak látszólag nem sok félnivalója van, a
parlamentben erős szocdem ellenzéknek pedig méretes pofon van ki-
nézőben. Minden politikai indok szerint érthető, hogy a szocik még
ragaszkodnak egy kicsit a konchoz, a liberálisoknak pedig sürgős
lenne megszerezni a parlamenti többséget, hogy erő is legyen a kor-
mány mögött. 

A hatalmi játszmákon túl van egy sokkal fontosabb kérdés, amiért
sürgős lenne megtartani a választásokat. A halasztásról benyújtott
törvénytervezet bejelentése után órákba sem telt, amíg komolyan ve-
hető jegybanki szakértő jelezte világosan, hogy a lassan két számje-
gyűhöz közelítő költségvetési hiány és az államadósság gyarapodása
miatt a hitelminősítő intézetek (ismét) a bóvli kategóriába sorolhat-
ják ezt a jobb sorsra érdemes országot. Koronavírus-válság ide, gaz-
dasági krízis oda, az államháztartási adatok láttán ezt már eddig is
megtehették volna, csak azért vártak a döntéssel, mert ha az évet úgy
zárná le az ország, hogy teljes jogkörű kormánya lenne, és legalább
egy komolyan vehető költségvetési tervezete a következő esztendőre,
akkor ez az idei államháztartási bizonyítvány némi jóindulattal még
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Idén sokszínű lesz
a Székelyföld
Napok
Október 8–18. között tizenegyedik al-
kalommal kerül megrendezésre Ko-
vászna, Hargita és Maros megye
közös szervezésében a szűkebb ha-
zánkat, hagyományainkat, kulturális
értékeinket bemutató Székelyföld
Napok. 
____________2.
Harc a parlamenti
helyekért
Az utóbbi két évtized legsikeresebb
önkormányzati választását könyvel-
hette el az RMDSZ Maros megyei
szervezete. Az október 5-re összehí-
vott Területi Képviselők Tanácsa (TKT)
nemcsak a választási eredményeket
értékelte, hanem a két hónap múlva
tartandó törvényhozói választásokon
induló megyei jelölteket is rangsorolta.
____________4.
A kisiparosokat 
segíti 
Pénteken délben Marosszentgyörgyön
megnyitotta korszerű fafeldolgozó
üzemét a Fomco cég. A vállalkozás-
nak még vannak telephelyei a község-
ben, nem messze az új gyártól
autóipari egységet is működtet. 
____________7.

Tavaly május közepén Orbán Viktor magyar miniszterelnök
jelenlétében avatták fel Kerelőszentpálon Erdély legnagyobb
agrárjellegű – magyar–román tőkeinfúzióval létrejött –, 16
millió euró összértékű beruházásaként a takarmánykeverő
üzemet. Az üzem teljes kapacitása óránkénti 30, évi 220 ezer
tonna. Az egység az UBM csoport, az East csoport és az
Oprea Avicom tulajdonában levő UBM Feed Romania Kft.
közös vállalkozása. Múlt héten az üzemnél Horváth Tamástól,
az UBM csoport nemzetközi ügyvezető igazgatójától és 
Kőmíves István gyárigazgatótól egyebek mellett arról érdek-
lődtünk, hogy teljes kapacitással üzemeltetik-e az egységet. 

Elmondták, az egység teljes körű mezőgazdasági integrátorként mű-
ködik. Napokon belül befejezi az East Grain a takarmánykeverő mellett
azt a gabonatároló telepet, ahol 12 silóban és két síkraktárban összesen
40.000 tonna gabonának lesz hely. A silókat szállítószalaggal összekötik

a takarmánygyárral, így gyakorlatilag egy egységet képez majd a két vál-
lalat. A gabonatároló telep működtetésével biztosítják, hogy megfelelő
minőségű gabonát vegyenek át és tároljanak, és ezzel is hozzájárulnak a
végtermék minőségi paramétereinek a fenntartásához. 

Laczkó Dénes, az UBM Feed Románia Kft. és az East Silodep Kft.
ügyvezetője korábban lapunknak elmondta, a siló építésével az volt a
cél, hogy a kistermelőktől is közvetlenül vegyék át a takarmánygyár mű-
ködtetéséhez szükséges gabonát, és azt tervezik, hogy mezőgazdasági
inputokkal (mag, műtrágya, eszközök stb.) is segítik a gazdákat. 

Az egységvezetők elmondták, a feldolgozandó gabonát az East Grain
csoport biztosítja. Ennek 90%-át nagyüzemű növénytermesztőktől szer-
ződtették le eddig, azonban most, a gabonatároló telep indulásával lehe-
tőség nyílik a kistermelőktől is átvenni az árut. Október 1-től bármely
környékbeli kistermelő beviheti a gabonáját az átvevőközpontba. Az
UBM Magyarország biztosítja a többi alapanyagot, például az ún. premi-
xet, amelyet a cég magyarországi gyárában állítanak elő. Jelenleg havonta
8500 tonna takarmányt termelnek. A mennyiséget fokozatosan növelik,

Fotó:  Nagy Tibor

Jól működik a takarmánygyár 

Fokozatosan növelik a termelést
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Október 8–18. között tizen-
egyedik alkalommal kerül meg-
rendezésre Kovászna, Hargita
és Maros megye közös szerve-
zésében a szűkebb hazánkat,
hagyományainkat, kulturális ér-
tékeinket bemutató Székelyföld
Napok. Idén a „Sokszínű Szé-
kelyföld” mottót viselő rendez-
vény főszervezője a Hargita
Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont, Kovászna megyé-
ben pedig a Kovászna Megyei
Művelődési Központ és Ko-
vászna Megye Tanácsa koordi-
nálja az eseményeket. 

A járványügyi intézkedéseket fi-
gyelembe véve a szervezők úgy dön-
töttek, hogy a rendezvények túlnyomó
részét a virtuális térbe helyezik át, de
minden megyében lesznek offline ese-
mények is. 

Bíró Barna Botond, a Hargita Me-
gyei Tanács alelnöke hangsúlyozta,
hogy fontos megünnepelni a Székely-
földet, hisz ez nemcsak az otthonunk,
hanem múltunk, jelenünk és jövőnk is
egyben. Kötődéseink, problémáink,
megoldásaink mind itt születnek. A
Székelyföldért közösen kell dolgozni.
A hasonló események hozzásegítenek
bennünket, hogy megmutassuk kultú-
ránkat és nem utolsósorban hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a Székelyföld tu-
risztikai desztinációvá váljon. Itt mi
igazán megéljük az Európai Unió jel-
mondatát: egység a sokféleségben,
hisz sokfélék, sokszínűek, mégis egy-
ségesek vagyunk – mondta. 

Kovászna megye képviseletében
Imreh István, a Kovászna Megyei Mű-
velődési Központ igazgatója és Bokor
Csongor, a Művelődési Központ mun-
katársa, a megyei programok össze-
hangolója, szervezője számolt be a
tervekről, meglátásaikról és tapaszta-
lataikról. 

Imreh István megköszönte a part-

nerintézmények együttműködését
ezekben az emberpróbáló időkben, és
elmesélte, hogy bár nem ment zökke-
nőmentesen a tervezés, elmaradtak a
személyes találkozók, mégis jó volt
együttműködni. Felhívta a figyelmet a
járványhelyzet teremtette előnyre is:
abban a reményben, hogy az interne-
ten keresztül sikerül megmutatni a
román közönségnek, hogy Székely-
föld nemcsak úgynevezett módon lé-
tezik, a Kovászna megyei online
programokat román felirattal látták el
– itt külön megköszönte kollégái mun-
káját, akik több mint 50 órányi anya-
got írtak ki, fordítottak le és
feliratoztak. A Székelyföld Napok há-
romszéki palettája a legnagyobb, hi-
vatásosoknak szóló eseményektől – a
Sepsiszentgyörgyön kétévente meg-
rendezésre kerülő grafikai biennáléra
idén 65 ország 828 művésze nevezett
be – a legkisebb települések közössé-
geit is megcélzó eseményekig terjed,
műfaji korlátoktól függetlenül.

„2019-ben Kovászna megye 34 te-
lepülése kapcsolódott be a programso-
rozatba, idén több mint 70 eseményre
kerül sor, azonban ezek nagy részét a
virtuális térbe helyezték át. Megyénk-
ben mind az öt régióban, beleértve
Bodzavidéket is, lesznek korlátozott
létszámú közönséggel zajló akuszti-
kus koncertek, kiállítások és gyermek-
foglalkozások is” – jelentette ki Bokor
Csongor, a Kovászna Megyei Műve-
lődési Központ munkatársa, a Szé-
kelyföld Napok helyi főszervezője. A
központ szervezésében összesen 54
Háromszékhez kötődő online program
lesz megtekinthető a Székelyföld
Napok és a Kovászna Megyei Műve-
lődési Központ Facebook-oldalán, a
grafikai biennálé eseményein kívül le-
vetítik a Kaptár dokumentumfilm-
szemlére beérkezett alkotásokat, a
Művelődési Központ hagyományos
népi mesterségeket bemutató kisfilm-

jeit, a Háromszéki Arcképcsarnok ri-
portsorozatot, de többek közt láthatjuk
majd a felsőrákosi hagyományőrző
dalcsoport elődadását, a Kelekótya
együttes gyermekkoncertjét, a Crazy
Plumbers együttest a Voces női kar kí-
séretében, a Folker együttest, valamint
a Mácsafej zenekar zenés-verses elő-
adását is megtekinthetik az érdeklő-
dők. 

A tavalyi programsorozat részeként
több színvonalas Brassó megyei pro-
dukciót is vendégül látott a három-
széki közösség. Hagyományt
formálva a szórványközösségek meg-
hívásából, idén Hunyad megye értékei
kerülnek bemutatásra, sajnos immáron
csak az online térben – nyilatkozta
Bokor Csongor. 

Maros megye képviseletében Bara-
bási Attila, a Maros művészegyüttes
igazgatója vett részt a sajtótájékozta-
tón, aki elmondta, hogy a szigorú el-
lenőrzések miatt döntöttek a kizárólag
online rendezvények mellett, így ke-
rült az erdélyi magyar hivatásos tánc-
együttesek találkozója is a virtuális
térbe. Idősávjukat népdaloktatással
töltik ki, bemutatják Maros megye
székely településeinek táncait, de lesz-
nek bábelőadások, fotókiállítás és fil-
harmonikus koncertek is. 

Bartalis Izabella, a Forrásközpont
vezetője, megköszönve a partnerintéz-
mények együttműködését, elmondta,
hogy Hargita megye programpontjai
is színes skálán mozognak, szervez-
nek fotókiállítást, de lesz 1700 népvi-
seletet bemutató nemzetközi kiállítás
is, valamint tehetségkutató verseny,
amely magába foglalja az irodalom és
képzőművészet területeit is, népzenei
és klasszikus koncertek. 

A Székelyföld Napok hivatalos
megnyitójára október 8-án 11 órától
kerül sor a szejkefürdői Mini Erdély
Parkban, ahol jelen lesznek a három
megye elöljárói is. (közlemény)

IDŐJÁRÁS
Esős idő
Hőmérséklet:
max.210C
min.110C

Ma AMÁLIA, 
holnap KOPPÁNY napja.
KOPPÁNY: régi magyar sze-
mélynév. Török eredetű, jelen-
tése: nagy, győzelmes, erős,
magas. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. október 6.

1 EUR 4,8742
1 USD 4,1366

100 HUF 1,3539
1 g ARANY 254,5129

Ma kezdődik a 28. Alter-Native 
filmfesztivál

Szerdán délután veszi kezdetét a 28. alkalommal megszer-
vezett Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Az egyik
legrégebbi marosvásárhelyi kulturális szemlének ezúttal
rendhagyó módon nem a Kultúrpalota, hanem a marosvá-
sárhelyi nyári színpad ad otthont. Hétórás versenyprogram,
számos román és magyar játékfilm várja a mozgókép ked-
velőit, de koncertek, kiállítás és felolvasószínházi előadás
is szerepel a programban, amely megtalálható lapunk 5. ol-
dalán, az alternativeiff.ro weboldalon és a fesztivál Face-
book-oldalán. Idén a fesztivál minden napjára érvényes
bérlet nem vásárolható, csak napijegy, ennek ára 15 lej.
Jegyvásárlásra lehetőség van online (www.biletmaster.ro),
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház jegypénztáránál (hét-
főtől péntekig 12 és 18 óra között), illetve a helyszínen, a
program kezdése előtt egy órával (szerdától péntekig csak
15 és 16 óra között, szombattól vasárnapig csak 11 és 12
óra között).

Kézműves- és borvásár 
a Shopping Cityben

Október 8-a és 11-e között tartják meg a kézműves- és bor-
vásárt a marosvásárhelyi Shopping Cityben. Négy napon
keresztül 10 és 22 óra között állítják ki portékáikat a kéz-
művesek és bortermelők: az érdeklődők borokból, csoko-
ládékból, ékszerekből, agyagtárgyakból, természetes alapú
kozmetikumokból, bőrdíszművekből, táskákból és övekből
válogathatnak. Jelen lesz a Villa Vinea, a Cricova, a Tera-
cota Mediaş, a Piele Piele, a Iubescus, a Damboo Art, a Pur
HERBet, valamint a Creator de Ciocolată. Október 9., 10.
és 11-én 18 és 19.30 óra között bor- és sajtkóstolót tart a
Villa Vinea, október 10–11-én 12 és 16 óra között pedig fes-
tészeti műhelyt szervez a Teracota Mediaş.

Mezőgazdasági támogatásokra 
lehet pályázni 

A mezőgazdasági minisztérium a Mezőgazdasági Interven-
ciós és Kifizetési Ügynökségen (APIA) keresztül az orszá-
gos vidékfejlesztési program (PNDR 2014–2020) keretében
a vírusjárvány miatt kiegészítő támogatást nyújt állatte-
nyésztőknek és növénytermesztőknek. Egyszeri támogatás
igényelhető az aktív gazdák által benyújtott kérvények alap-
ján a farm nagysága (az állatállomány létszáma, a megmű-
velt földterület felülete) szerint. Egyik feltétel, hogy a
gazdáknak szerepelniük kell az APIA nyilvántartásában (be-
jegyzési kóddal), igényelniük kellett a támogatást a 2020-
as mezőgazdasági évre, és meg kell felelniük a pályázati
kiírás feltételeinek. A támogatás keretösszege 150 millió
euró. A kérvényeket október 23-ig lehet benyújtani az APIA
megyei kirendeltségeihez. A pályázati útmutatót a
http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid19/masura-21
elérhetőségről lehet letölteni, bővebben az APIA Maros me-
gyei kirendeltségének www.apiamures.ro honlapján lehet
tájékozódni. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

7.,szerda
A Nap kel 

7 óra 29 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 50 perckor. 
Az év 281. napja, 
hátravan 85 nap.

Megyei hírek
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Fotó: Gráncsa Zsolt

Kákonyi Csilla kettős tükörben 
Könyvbemutató és tárlatnyitó nyújt átfogó képet a ma-
rosvásárhelyi festőművész életművéről. A kettős ese-
ményre október 8-án, csütörtökön 17 órakor kerül sor a
Bernády Házban. A művésznő kerek évfordulót ünnepel,
ehhez kapcsolódik az Exit kiadó gondozásában megje-
lent igényes kivitelezésű, átfogó album és a válogatott
olajkompozíciókból, pasztellekből rendezett kiállítás. A
rendezvényen a festőnő munkásságát, művészetét
Markó Béla költő és Nagy Miklós Kund művészeti író, a
kötetben olvasható esszé szerzője méltatja. A megnyil-
vánulás a járványügyi szabályok előírásai szerint zajlik. 

Meghívó
Október 9-én, pénteken 18 órai kezdettel Székely
Szabó Zoltán bemutatja Az én utcám című kabaréját és

Őszülőföldem című könyvét a marosvásárhelyi Bolyai
téri unitárius egyházközség Dersi János termében. A
belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak.

A szeretet ösvényein az opera-,
oratórium- és dalirodalomban

Október 12-én 19 órától a gernyeszegi Teleki-kastély
nagytermében újabb zenei estre kerül sor. Fellép Bor-
sos Edith énekművész és Sántha Huba zongoramű-
vész. A műsorban Mozart, Verdi, Puccini, Händel,
Debussy, Csajkovszkij, Dvorak, Liszt, Poulenc és Ros-
sini művei szerepelnek. A helyek száma korlátozott, a
részvételhez szükséges a jelentkezési űrlap kitöltése:
https://forms.gle/XNBpvv9DGRW8aT9N9. Belépőjegy:
35 lej a rendezvény helyszínén vagy kedvezményesen
30 lejért elővételben. A bevételt a kastély fenntartására
fordítják. További információk a következő telefonszá-
mokon: 0723-037-922, 0754-383-485 vagy e-mailben,
a telekicastle@gmail.com címen.

RENDEZVÉNYEK

Idén sokszínű lesz a Székelyföld Napok



Felvonták, majd félárbócra engedték 
a nemzeti lobogót a Parlament előtt

Katonai tiszteletadás mellett, Benkő Tibor honvédelmi mi-
niszter jelenlétében ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, az
aradi vértanúk emléknapján kedd reggel a Parlament előtti
Kossuth Lajos téren. A kegyelet kifejezéseként Magyarország
lobogója egész nap félárbócon maradt a nemzeti gyásznapon.

A nemzeti lobogó felvonását a Himnusz, majd félárbócra
eresztését a Szózat hangjai kíséretében a 32. Nemzeti Honvéd
Díszegység katonái végezték. A ceremónián közreműködött a
Magyar Honvédség Központi Zenekara és a Nemzeti Lovas
Díszegység is.

A központi rendezvénysorozat 10 órától a Fiumei úton, a
Batthyány-mauzóleumnál koszorúzással folytatódott, ahol
Benkő Tibor honvédelmi miniszter mondott beszédet.

Emellett a nemzeti sírkertben egész nap rendkívüli történe-
lemórával, sétával várták a diákokat, érdeklődőket.

A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet
gyásznapjává október 6-át, amikor az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13
vértanúra – Aulich Lajosra, Damjanich Jánosra, Dessewffy
Arisztidra, Kiss Ernőre, Knézich Károlyra, Láhner (Lahner)
Györgyre, Lázár Vilmosra, Leiningen-Westerburg Ká-
rolyra, Nagysándor Józsefre, Poeltenberg Ernőre, Schwei-
del Józsefre, Török Ignácra, Vécsey Károlyra –, valamint
az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyar-
ország első független, felelős kormányának miniszterelnö-
kére emlékeznek. (MTI)

kimagyarázható. De ha tovább húzódik a bizonytalan-
ság, és közben életbe kell léptetni a parlamenti változat
szerinti nyugdíjemelést is, akkor a leminősítés csak az
első, de fontos lépés lesz az államcsőd felé vezető rövid
úton. A szóban forgó leminősítés azt jelenti, hogy az or-
szágot többé nem tartják befektetési szempontból meg-
bízható államnak, amiben csak a kisebbik baj, hogy a
beruházók nem jönnek, mert azok eddig sem tolakodtak
olyan nagyon az ajtóban. De a bóvli kategóriájú orszá-
goknak mindenki magas kamattal hitelez, mert ezeknek
kockázatos kölcsönt adni. Már ha egyáltalán adnak,
mert jobb helyeken az ajtót sem nyitják ki az ilyen
ügyfélnek. És ha a piacon nincs hitel, akkor marad a
valutaalap, de annak a mentőcsomagjai mellé kemény
feltételek is járnak, mint erre a jelek szerint kevesen em-
lékeznek bő évtizeddel korábbról.

Az ország a csőd szélén áll, és az államháztartást
ebbe az állapotba juttatott szocdemek most abban re-
ménykednek, hogy ha a liberális kormánynak törik bele
a bicskája az ügybe, akkor talán kiegyenlítődhetnek a
nagy pártok bizalmi indexei. Azt mindegyik párt tudja,
hogy a következő kormánynak össze kell majd húznia a
nadrágszíjat. Nem kérdés, hogy benne leszünk a gödör-
ben, de az nagyon nem mindegy, hogy óvatosan eresz-
kedünk-e bele, vagy jó nagy lendülettel fejest ugrunk a
közepébe. Mindkét változat fáj, de nem egyformán. Aki
most halogatni akar, az még dobbantana is egyet a
gödör szélén ugrás előtt.

Több mint hetven fertőzött halt
meg egy nap alatt

Minden korábbinál több, 73 koronavírusos beteg halt
meg az utóbbi napon, és kedden 600 fölé emelkedett
az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma.
Eddig szeptember elseje volt a járvány legtragiku-
sabb napja 60 halálesettel. Az újabb rekord 74 szá-
zalékkal magasabb az utóbbi két hét átlagánál, és –
az egyre több súlyos esettel együtt – egyenes követ-
kezménye annak, hogy három hete ismét gyorsuló
ütemben nő a fertőzések száma. A járvány immár
5121 áldozatot követelt. A stratégiai kommunikációs
törzs keddi jelentése szerint 2121-gyel nőtt, és így
megközelítette a 140 ezret a beazonosított korona-
vírus-fertőzöttek száma. A 24.600 ismert, jelenleg is
aktív fertőzött közül az előző napinál százzal többet,
csaknem 8100-at kezelnek kórházban. Kedden már
608 koronavírusos beteg szorult intenzív terápiára.
(MTI)

Lehűl az idő 
a következő két hétben

Lehűl az idő a következő két hétben, bőséges csa-
padék többfelé előfordul – derül ki az Országos Me-
teorológiai Szolgálat (ANM) október 5-e és 18-a
közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Erdély-
ben a hétfőn mért 26-28 Celsius-fokról október 9-éig
17 fokra süllyednek a maximális hőmérsékletek. Ezt
követőn, 12-éig enyhe felmelegedés következik,
ismét kellemes, 22-23 Celsius-fokos hőmérséklet
lesz a legmelegebb órákban. A második héten ismét
visszaesik a hőmérséklet, 18 Celsius-foknál nem
lesz melegebb. Az éjszakai minimumok hasonló
módon változnak, 13-14 fokról 5-re csökkennek,
majd 6-8 fokra nőnek. Október 5-e és 8-a között ki-
sebb területeken jelentős mennyiségű csapadék
hullhat. Újabb esőkre október 13-a után lehet számí-
tani. (Agerpres)

Több mint negyedmilliárd 
euróra importáltunk maszkot

Az idei első fél évben 272 millió euró értékben impor-
tált védőmaszkot Románia, csak Csehország, Len-
gyelország, Ausztria, Belgium, Hollandia,
Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Né-
metország előzi meg e tekintetben – közölte kedden
az Európai Unió (EU) statisztikai hivatala. Az Eurostat
szerint a koronavírus-világjárvány miatt a 2020-as év
első hat hónapjában uniós viszonylatban 14 milliárd
euróra nőtt a védőmaszkimport értéke az elmúlt esz-
tendő ugyanezen időszakában jegyzett 800 millió eu-
róhoz képest, ami 1800 százalékos növekedést
jelent. Az EU legfontosabb kereskedelmi partnere vé-
dőmaszkimport tekintetében Kína volt, onnan érke-
zett a behozott mennyiség 92 százaléka, ami 30
százalékpontos növekedést jelent a 2019 első fél
évében jegyzetthez viszonyítva. (Agerpres)
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(Folytatás az 1. oldalról)

A gödör szélén

Románia 14 napos karanténkötelezettséget vezetett be szer-
dától a Magyarországról és másik 48 olyan országból érkezők
számára, ahol az utóbbi két hétben a koronavírus-fertőzések
lakosságarányos száma meghaladta a romániai adatot.

Erről – és a járvány terjedését korlátozó egyéb óvintézke-
désekről – hétfő esti ülésén döntött az országos járványügyi
operatív törzs (CNSU). A koronavírus-járvány szempontjából
veszélyes országok listáját, az úgynevezett „sárga zónát”, az
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
(ECDC) hétfői adatai alapján frissítették, amely szerint Ro-
mániában minden százezer lakosra 109,6, Magyarországon
pedig minden százezer lakosra 129,1 új fertőzés jutott az
utóbbi két hétben.

Azokkal a tünetmentes emberekkel szemben, akik egy hét
után elvégeztetik a koronavírustesztet, és annak eredménye
negatív, a tizedik napon feloldják a karanténkötelezettséget.

Nem szükséges karanténba vonulniuk a CNSU „sárga lis-
táján” szereplő országokból érkező utasoknak akkor, ha három
napnál (72 óra) rövidebb időre érkeznek Romániába, és friss
– legfeljebb 48 órája végzett – negatív koronavírustesztet tud-
nak felmutatni a határon.

A CNSU hétfői határozata betiltja a zarándoklatokat Romá-
niában. A rendelkezés értelmében az egyházi ünnepségeken
nem vehetnek részt más településekről érkező hívek. Ez a
román ortodox egyház egyik legnépszerűbb szertartását, a
jövő héten esedékes jászvásári Szent Paraschiva (Szent Pi-
roska) zarándoklatot érinti, amelynek során más években
hívek tízezrei tolongtak napokon keresztül a jászvásári szé-
kesegyház körül, hogy megérinthessék az országrész védel-
mezőjeként tisztelt szent ereklyéit.

A CNSU arra kötelezte a megyei és a fővárosi járványügyi
operatív törzseket, hogy 48 órán belül hozzák meg a helyi jár-
ványhelyzetnek megfelelő regionális vagy települési szintű
korlátozó intézkedéseket. Hasonló kötelezettséget írnak elő
számukra arra az esetre, ha később észlelik, hogy valahol a
fertőzésszám két hét alatt megyei vagy több település szintjén
meghaladja a lakosság 1,5 ezrelékét.

A CNSU ajánlása szerint a magas fertőzési kockázatúnak
minősülő településeket vesztegzár alá kell vonni, ezekben át
kell térni a távmunkára, ahol pedig nem lehetséges, ott a lép-
csőzetes munkakezdést kell bevezetni. (MTI) 

Románia karanténkötelezettséget vezetett be 
a Magyarországról érkezők számára

„A történelem igazságot szolgáltatott,
mert a magyar nép igaz ügyért harcolt, s
ezért az 1849-es vereség jelentette csapás-
ból is fel tudott állni. Ma mindenki ismeri
az Aradon kivégzett hősök nevét, miköz-
ben a hóhérok rég eltűntek a történelem
süllyesztőjében. Ezért is olyan fontos, hogy
emlékeztessük magunkat arra, hogy az
egymásra számítás és egymás segítése, tá-
masza nélkül nem tartanánk ma ott Maros-
vásárhelyen sem, ahol most vagyunk.
Egymás nélkül nem tudjuk olyan erősen és
tartósan őrizni értékeinket, csakis összefo-
gással és egymásba fektetett bizalommal”
– fogalmazott Soós Zoltán független pol-
gármester az október 6-án, az aradi vérta-
núk emlékére szervezett megemlékező
ünnepségen Marosvásárhelyen. 

Az eseményt a járványügyi szabályozá-
sok szigorú betartásával szervezték meg a
Székely vértanúk emlékművénél. A meg-
emlékezésen jelen volt Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke is. 

Fotó: Henn Attila 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Marosvásárhelyen



Az utóbbi két évtized legsikeresebb
önkormányzati választását könyvel-
hette el az RMDSZ Maros megyei szer-
vezete. Az október 5-re összehívott
Területi Képviselők Tanácsa (TKT)
nemcsak a választási eredményeket
értékelte, hanem a két hónap múlva
tartandó törvényhozói választásokon
induló megyei jelölteket is rangso-
rolta.

Hármas győzelem
A szervezet tevékenységét értékelve Péter

Ferenc megyei elnök a helyhatósági válasz-
tásokon elért rendkívüli eredményeket hang-
súlyozta:

– Megtartottuk Maros megyét, visszasze-
reztük Marosvásárhelyt és Szászrégent –
mondta a megyei elnök. – Győztünk. A me-
gyében az RMDSZ-re szavaztak, Marosvá-
sárhelyen pedig húsz év elégedetlensége
mutatkozott meg. Soós Zoltán nevével sike-
rült történelmet írnunk. Erre a napra évtize-
dek múlva is emlékezni fognak. Megtartottuk
a megyei tanácselnöki tisztséget. Összesen
ma 458 tanácsossal rendelkezünk a megyé-
ben (2016-ban 440), 41 polgármesterrel
(ebből két függetlent támogattunk). A legerő-
sebb politikai szervezet maradtunk a megyé-
ben. A megyei tanácsosaink száma 17, a
marosvásárhelyi tanácsosoké 11, még akkor
is, ha Marosvásárhelyen a magyarság aránya
45 százalék, és a megyében csak 35 százalék-
ban vagyunk. Többet nincs kifogás, nincs
több magyarázkodás. Nem lehet többé másra
mutogatni. Megadatott a lehetőség a mun-
kára. Az előttünk álló négy évért elsősorban
Soós Zoltán és Péter Ferenc kell vállalja a fe-
lelősséget. Erre vártunk húsz éve.

Szükség van a belső ellenzékre
A Marosvásárhelyen elért eredmény egy

olyan csapatnak volt köszönhető, amely le
tudta győzni a megyei és a városi szervezet
előző vezetése közti áthidalhatatlan feszült-
ségeket. Ezzel kapcsolatban Péter Ferenc ha-
tározottan elítélte azokat, akik rombolták az
egységet. 

– Modern, mindenkihez szóló kampányt
sikerült megvalósítani, miközben az ellenfe-
leink nem válogattak az eszközökben: rágal-
mak, csúsztatások, hazugságok sokasága
hangzott el. Az RMDSZ-ben szinte mindenki
összezárt, és egy irányba húzott. De sajnos
van egy „szinte”. Tudom, hogy sokan druk-
koltak és tettek is azért, hogy az eredmények
ne így alakuljanak. Olyan dolgok is történtek,
ami az RMDSZ történetében még soha nem
fordult elő. Hangfelvételek készültek a legbi-
zalmasabb gyűléseinken, és ezeket kiszivá-
rogtatták az ellenfeleinknek. Mit nevezünk
árulásnak, ha nem ezt? Aki ezt műveli, az a
szervezet ellen, a magyar emberek érdeke
ellen dolgozik. A hangfelvételt készítők nem
hozzánk tartoznak, nincs helyük köztünk. Vi-
szont a belső ellenzékre szükség van, mert
munkára sarkall, motivál és figyelmeztet,
hogy együtt vagyunk egy nagy csapat mind-
addig, amíg ellenzékről beszélünk, ha a szer-
vezetet építi és a magyarságot szolgálja,
addig egy nagy csapat vagyunk.
Kifogásoknak többé nincs helyük

Soós Zoltán, Marosvásárhely megválasz-
tott polgármestere köszönetet mondott mind-
azoknak, akik támogatták és hittek benne. 

– A kampányban elsősorban az RMDSZ
támogatását éreztem. Az igazi munka most
kezdődik. A parlamenti képviselet, a buka-
resti hátszél talán soha nem volt annyira fon-
tos Marosvásárhely életében, mint amennyire
most lesz. Terveinket nem tudjuk megvalósí-

tani, ha ott, ahol az országos döntések szület-
nek, nem olyan emberek állnak strázsán, akik
ugyanazt az ügyet szolgálják, mint mi. Fon-
tos, hogy ugyanazokért a célokért szálljanak
síkra, egyenes jellemmel, tartással, állhata-
tossággal. A következő négy év eredményei
ezen múlnak. A felelősség nagy, sikeresek
pedig csak együtt lehetünk. Számoljunk le
mindörökre a kétkulacsos politikával. A hely-
hatósági választáson Marosvásárhelyen és
Maros megyében történelmi sikereket köny-
velhettünk el, ha ezt ki tudjuk egészíteni egy
egységes és tenni akaró bukaresti képviselet-
tel, akkor meggyőződésem, hogy négy év
múlva izgalmak nélkül tudunk újrázni. Kifo-
gásoknak, másra mutogatásnak, magyarázko-
dásnak többé nincs helye.
Nem szabad szkeptikusnak lenni

A TKT-n felszólaló Markó Béla nem tit-
kolta, hogy az elmúlt években sokszor elége-
detlenkedett azért, hogy ez az RMDSZ nem
ugyanaz, mint amit közel harmincegy éve lét-
rehoztak. A nemzedékváltás sem volt mindig
sikeres.

– De ami most az önkormányzati választá-
sokon történt a megyében és Marosvásárhe-
lyen, az számomra annak a bizonyítéka, hogy
nem szabad pesszimistának lenni, nem szabad
szkeptikusnak lenni, hinni kell abban az
RMDSZ-ben, amelyet létrehoztunk annak ide-
jén, mert mások az emberek, de az RMDSZ
ugyanaz, mert arról szól: egység, szolidaritás,
összefogás és az ebből származó erő. Figyel-
meztetés nekem is, hogy nem szabad kishitű-
nek lenni, hinni kell azoknak az embereknek,
akik továbbviszik ezt a szellemet.
A legnagyobb érdem a szavazóké

Az ünnepi hangulat és a mámor nem sza-
bad elfeledtesse azt, hogy a szervezetben ren-
det kell csinálni, fegyelmet kell tartani,
hangsúlyozta Kovács Mihály Levente megyei
ügyvezető elnök. Szerinte súlyos, szervezeti

szempontból elfogadhatatlan dolgok történ-
tek az elmúlt másfél évben. Mivel a követ-
kező időszakban a megyei és város
szervezetben fontos feladatok lesznek, Ko-
vács Mihály Levente úgy döntött, hogy visz-
szavonja képviselőjelölti pályázatát, és a
megyei önkormányzat alelnöki tisztségére
kérte a TKT támogatását, amelyet a testület
megerősített.
Régi és új jelöltek

Négy évvel ezelőtt Maros megye magyar
parlamenti képviselete teljes egészében meg-
újult. A két szenátor és a két képviselő man-
dátumuk végére nemcsak tapasztalatra tettek
szert, hanem bizonyítani tudták szakpoliti-
kusi képességeiket is. A TKT nemcsak az
egyéni teljesítményt, hanem a szervezeti élet-
ben kifejtett tevékenységet és a csapatmunkát
is értékelte. Így alakult ki, titkos szavazással,
a végső sorrend. A képviselőjelöltek első
helyére Kolcsár Károly gernyeszegi állator-
vost, vállalkozót rangsorolták, öt követi Csép
Éva Andrea, Birtalan István, dr. Vass Levente
és Hamar Alpár Benjámin. Ezt a listát a foly-
tonosság és a megújulás jellemzi, miközben
a szenátorjelöltek a régiek: Császár Károly és
Novák Csaba Zoltán.

Természetesen az alapszabályzat értelmé-
ben a végső szót a Szövetség Állandó Taná-
csa (SZÁT) mondja ki.
Személyeskedő vádaskodás

Az elmúlt három évtizedben több alkalom-
mal is vehemens kirohanások hangzottak el
az RMDSZ különböző fórumainak pulpitu-
sáról. Ezek személyeskedő vádaskodásokat
is tartalmaztak, de többnyire nem léptek túl
egy határt. Hétfőn este a TKT-n olyan, a bün-
tetőjog hatálya alá eső állításokat fogalmazott
meg dr. Vass Levente Frunda György volt
szenátorral szemben, ez utóbbi érdekeltsé-
gébe tartozó Ortoprofil vállalkozás kapcsán,
aminek nem volt ott helye.

Karácsonyi Zsigmond
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Bár megyeközpontunkban és kilenc
településen a sárga forgatókönyv-
re kell váltsanak az iskolák, a hivata-
losságoktól a tanfelügyelőségig ked-
den mindenütt visszautasítottak, vagy
nem vették fel a telefont, hogy pon-
tosan megtudakoljuk: az utóbbi 14
napban Marosvásárhelyen diagnosz-
tizált 165 eset között vannak-e isko-
láskorú gyermekek, vagy kizárólag a
felnőtt lakosságot érinti a megnöve-
kedett esetszám, amitől már sárga, il-
letve piros forgatókönyvet kellett
bevezetni. Holott a szülőknek joga
lenne pontosan tisztában lenni a valós
helyzettel, mielőtt még a televízióban
hallottaktól nap mint nap elborzadná-
nak. 

Marosvásárhely mellett Dózsa
György községben, Fehéregyházán,
Küküllőszéplakon, Koronkán, Ma-
gyarón, Marosszentgyörgyön, Ma-
rosszentkirályon, Mezőcekeden és
Radnóton kellett áttérni a vegyes,
úgynevezett hibrid oktatásra. A vizs-

gára készülő nyolcadikos és tizenket-
tedikes diákoknak továbbra is részt
kell venniük a tanórákon, a többi év-
folyamon az osztályok fele egy vagy
két hétig hagyományos módon jár is-
kolába, a másik fele online követi az
órákat, majd váltanak.

A szülőktől arról értesültünk, hogy
két óvodában gondok voltak, a Stefá-
nia óvodában egy pedagógus tesztje
lett pozitív, a csoportját és a vele köz-
vetlen kapcsolatban levő személyze-
tet két hétre izolálták, a hét végén
fertőtlenítették az egész épületet, és
keddtől folytatódott az óvodai prog-
ram – erősítette meg a hírt az óvoda
vezetője. A Szentjánosbogár óvoda,
ahol ugyancsak a személyzet körében
fordult elő pozitív eset, október 8-áig
van bezárva. 

Mezőbodonban a piros forgató-
könyv lépett életbe, ami azt jelenti,
hogy minden osztály a távoktatásra
tért át. Amint Varó Levente polgár-
mestertől megtudtuk, valamennyi

gyermek egészséges. A faluban mű-
ködő idősotthonból egy gondozottat
kórházba utaltak, és kiderült, hogy
pozitív, ezért tesztelték az otthonban
levőket, és nyolc alkalmazottnak, va-
lamint 11 gondozottnak lett pozitív a
tesztje, azonban valamennyien tünet-
mentesek egyelőre, és remélik, azok
is maradnak. Az elsőként tesztelt sze-
mélyt egyéb betegségei miatt utalták
kórházba. A faluban ezenkívül egy
fertőzött személyt tartanak nyilván,
aki egy nagyvárosból jár a bodoni la-
kásába. 

Érdeklődésünkre a polgármester
elmondta, hogy összesen 75 gyer-
mek jár a bodoni óvodába és isko-
lába, az iskolásoknak van
mobiltelefonjuk, és egyelőre két
hétig otthonról követik az órákat. A
polgármesteri hivatal pályázatot
nyújtott be táblagépekre és a távok-
tatáshoz szükséges felszerelésre, ami
megkönnyítheti a távoktatást, ha a
helyzet elhúzódik. (bodolai)

Tíz településen sárga, 
egyen piros forgatókönyv 

Sikeres önkormányzati választás után
Harc a parlamenti helyekért

Már nem eladó 
a Garanti Bank

A spanyol BBVA bank nem adja el romániai leányvállalatát,
a Garanti Bankot, amely iránt az OTP is érdeklődött – adta hírül
hétfőn a Ziarul Financiar című gazdasági napilap.

Az újság értesülése szerint a spanyol anyabank nem hajlandó
eladni a pénzintézetet, miután korábban több céggel, köztük az
OTP Bankkal is tárgyalt erről. Emlékeztettek, hogy a közvetle-
nül a török Garanti BBVA bankhoz tartozó romániai pénzinté-
zetet tavaly bocsátotta áruba a spanyol BBVA, amely többségi
részvényese a török Garanti BBVA-nak.

A lap szerint több kérő is akadt, így az OTP mellett a román
Banca Transilvania, a Raiffeisen Bank, az Intesa és a First Ban-
kot birtokló J.C. Flowers is érdeklődött. Az év elején az Intesa
és az OTP folytatta a tárgyalásokat, amelyeket félbeszakított a
koronavírus-járvány. A lap szerint az elmúlt hónapban az OTP
egy ajánlatot is benyújtott a spanyoloknak, akik végül úgy ha-
tároztak, nem adják el a romániai leánybankot, amelynek 2,19
százalékos részesedése van, és a tizedik legnagyobb pénzinté-
zetnek számít Romániában. Aktíváinak értéke eléri a 10,8 mil-
liárd lejt. A lap értesülései szerint a spanyolok 400 millió eurót
kértek.

Az OTP Bank az idei év végén 3 százalékra szeretné növelni
piaci részesedését Romániában, majd öt év alatt az 5 százalékot
akarja elérni. Ezt elsősorban organikus növekedéssel teljesíte-
nék, de a bank vezetői más pénzintézetek megvásárlását sem
zárták ki, amennyiben megfelelő lehetőség adódik. (MTI)
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Szerda–október7.
nyáriszínpad
16:00–17:30 Dokumentumfilm – Radu Ciorniciuc: Otthon (ROM)
17:45–19:00 Kreatív dokumentumfilm – Visky Ábel: Mesék a zárkából (HUN)
19:15–21:50 Játékfilm – Kocsis Ágnes: Éden (HUN/BEL/ROM)
B5Stúdió
10:00–18:00 Kiállítás – Plugged/Unplugged

Csütörtök–október8.
nyáriszínpad
16:10–18:00 Versenyprogram (I.)
18:15–19:50 Játékfilm – Hajdu Szabolcs: Békeidő (HUN)
20:00–20:15 Fesztiválmegnyitó
20:15 Koncert – Koszika & The HotShots (ROM) 
B5Stúdió
10:00–18:00 Kiállítás – Plugged/Unplugged

Péntek–október9.
nyáriszínpad
16:10–18:00 Versenyprogram (II.)
18:15–19:45 Játékfilm – Ivana Mladenovici: Rettegett Ivána (ROM/SRB)
20:00–21:35 Játékfilm – Hartung Attila: FOMO – Megosztod és uralkodsz (HUN)
B5Stúdió
10:00–18:00 Kiállítás – Plugged/Unplugged
TelekiTéka
18:00 HD az Alter-Native filmfesztiválon – Felolvasószínházi előadás az MME hallgatóinak

előadásában

Szombat–október10.
nyáriszínpad
12:10–14:00 Versenyprogram (III.)
14:15–15:10 Dokumentumfilm – Kövessy Róbert: Magyar lapát – portréfilm Wichmann Tamásról

(HUN)
15:30–17:15 Játékfilm – Dorian Boguţă: A nyom (ROM)
17:30–19:25 Játékfilm – Szász Attila: Apró mesék (HUN)
19:45 Koncert – CT Project – Sculpting Sounds (ROM) 
B5Stúdió
10:00–18:00 Kiállítás – Plugged / Unplugged

Vasárnap–október11.
nyáriszínpad
12:10–14:00 Versenyprogram (IV.)
14:15–15:50 Játékfilm – Bodzsár Márk: Drakulics elvtárs (HUN)
16:00–18:10 Játékfilm – Radu Jude: Nyomtatott nagybetű (ROM)
18:20–19:50 Játékfilm – Deák Kristóf: Foglyok (HUN)
20:00–20:15 Fesztiválzáró
20:15 Koncert – Ada Milea&Bobo Burlăcianu – Koncert kettesben (ROM)
B5Stúdió
10:00–18:00 Kiállítás – Plugged/Unplugged

Az Alter-Native 
28. Nemzetközi Rövidfilmfesztivál programja

Erről jut eszembe
A békegalamb rég felszállt az égbe. Nem tudom, pontosan

mikor, de ez a szép jelképünk valahogy kikopott a köztudatból.
Ritkán látható. Annál bátrabban lábatlankodnak körülöttünk az
igazi galambok, parlagiak meg örvösök, és a balkáni gerlék. Ott
vannak a városaink terein, utcáin, bevegyülnek a sétálók közé,
körülveszik a buszra várakozókat, megszokták, hogy az emberek
morzsát vetnek eléjük, azokat csipegetik, jó dolgukban olykor
még turbékolnak is, nem félnek. Néha kelletlenül felröppennek,
ha egy-egy gyerek berohan közéjük, de a békés egymás mellett
élés csökkentette az éberségüket, az önvédelmi reflex elbóbiskolt
bennük. Csapdahelyzet. Tojnak a világra, pedig az folytonosan
változik. Többnyire rossz irányban. És ez valószínűleg csak ké-
sőre tudatosul a szárnyasokban. Most még úgy tudják, az ember
a barátjuk, ártalmatlan lény.

Pár napja villant fel bennem ez az eszmefuttatás, egy utcai
vadászjelenet hatására. Három izgalommal rohangáló kiskorúra
figyeltem fel, ide-oda cikáztak. A kiskorúság alsó fokán járhat-
tak, a legnagyobb, a vezér legfennebb hét-nyolc éves lehetett, a
másik kettő jóval kisebb. Olyan szutykos, mocskos, gondozatlan,
szakadt ruhájú, mezítlábas gyerekek, amilyenekből sok csatan-
gol, kéreget, gyűjtöget, rosszalkodik, pimaszkodik nap mint nap
a Kövesdombon és másfelé is, ahol éri, időnként még a buszon
is, ha sikerül felsettenkedniük. Itt most másról volt szó. Közelebb
érve derült ki, hogy egy galambot kergetnek. Az előzményeket
nem láttam, de a galamb éppen mozdulatlanul állt középen, a
purdék két oldalról lezárták a kerítések közt átvezető gyalogát-
járót. A madár fáradtnak tűnt, és az is látszott, hogy rájött, ezek
nem barátok, innen menekülni kell! A gyerekekben nagy lánggal
égett a vadászösztön, semmi másra nem figyeltek, az ijedt ga-
lambra koncentráltak. Az hirtelen gondolt egyet, és alacsony
röptével kifelé igyekezett. De nem volt elég energia benne. A fő-
vadász utánavetette magát, és a kocsiúti zebrára vetődve, el-
kapta a riadt madarat. Mit törődött azzal, hogy tőle fél
méternyire sikerült megállnia egy hirtelen fékező gépkocsinak?
Ő kisebb társai üdvrivalgása közepette, diadalmasan mutatta
föl zsákmányát. Megvan az aznapi vacsora! Vacsora? Aligha.
Népesek ezek a családok. Talán desszertként szolgál a kevéske
galambhús. Bár az is könnyen megeshet, hogy ezek a kiskorúak,
és hozzájuk hasonlóan még nagyon sokan, többnyire vacsora
nélkül kerülnek ágyba. Ha egyáltalán rendelkeznek olyannal. De
azt is feltételezem, hogy az ilyen hányatott sorsú gyermekek bi-
zonytalan kimenetelű táplálékszerzési akciói során mind több
galamb kerül életveszélybe. Vajon mikor figyel fel erre a galamb-
társadalom? És milyen ellenlépéseket fognak majd tenni? Meg-
romlik a viszonyuk az emberekkel? Szövetséget kötnek más
állatfajokkal? Persze másféle kérdések is idekívánkoznak. Pél-
dául az, hogy mit tesz a mi társadalmunk, hogy a lehetetlen kö-
rülmények közt élő emberek sorsa is megváltozzék. Ha erre akad
megoldás, talán a madárbéke ügye is elrendeződik, galambocs-
káim! (N.M.K.)

Flavival két évvel ezelőtt, egy szep-
tember végi délutánon találkoztam
,,élőben”. Ültünk a Sapientia ko-

ronkai campusának tágas előterében – ahol
akkoriban a Hifa Románia Egyesület ,,hídé-
pítő” csapata, a Building Bridges, azaz BB
Dance tánccsoport gyakorolt –, és családról,
barátokról, utazásról és persze a táncról be-
szélgettünk. Egy jólelkű, okos, derűs fiatal-
ember nyílt meg előttem elegáns lazasággal,
akit könnyed szárnyalásában egy pillanatra
sem korlátozott a kerekes szék. 

Azóta nagyot fordult a világ, ajtók zárul-
tak be, terek ürültek ki, alkotó közösségek
széledtek szét vagy váltak szellősebbé, törvé-
nyileg előírtan távolságtartóvá. Ezekben a
vírusjárta időkben kopogtattak be hozzám
Flavi képekbe ültetett gondolatai. Lila vi-
rágok vallomása a hit erejéről, hatalmas
kövek közt lakó, apró, sárga növény imája,
a belső szépségről szóló tengermély, a jelen
szabadságát hirdető felhők és még megannyi
színes, szépséges lélekkocka, amelyeket meg-
érintve megnyugszik, erőre kap a szemlélő.
Számomra legalábbis ezt az élményt nyúj-
totta a képernyőn keresztül ,,bontogatott”
ajándék, amit a huszonéves fiatalember ön-
zetlenül kínál mindenkinek a virtuális közös-
ségi tereken. Második – ezúttal internetes –
találkozásunknak  ez a különleges gondolat-
sor volt az apropója, de a beszélgetés közel
két órájában sok egyébről is szó esett.

– Mikor, hogyan fogalmazódtak meg ben-
ned ezek az életbölcsességek?

– 2018 februárjától kezdtem leírni a gon-
dolataimat, ha történt valami velem vagy a
környezetemben. Azt, hogy mi motivált, nem
tudnám most már elmondani, mert elhalvá-
nyult az emlék, de jó hatással van rám ez az
egész, és nagy örömömre az emberekre is.

– Van kedvenced ezek között a „lélekkoc-
kák” között?

– Kettő is. Az egyik:
,,Táncolsz a lelkem
csarnokában, a szíved-
del, az én szívemmel”. A
párom nagyon szeret
táncolni, ahogy én is, ezért leírtam, amit leg-
belül éreztem, miszerint az ember nemcsak a
testével tud táncolni, hanem a szívével is. A
második gondolat a nemrég elhunyt édes-
anyámról szól. ,,Nem az az anya, aki világra
hoz, hanem az, aki sajátjaként felnevel, min-
denben melletted áll, a javadat akarja, és
igyekszik téged minden rossztól megóvni. Be-
csüld meg az édesanyádat, mert csak egy van
belőle, ha nem értékeled, akkor elveszíthe-
ted, és te leszel a világ legszegényebb em-
bere!” Ezt a gondolatot tavaly szeptember
környékén írtam.

– A gondolatok szebbnél szebb képeken je-

lennek meg, jó pár természetfotó is van köz-
tük. Azokat te készítetted?

– Van köztük saját munka, de főleg a szö-
veg nélküli fotóimat tettem közzé az interne-
ten. A gondolataim lejegyzése mellett ez a
másik fontos pontja az életemnek. Mindig is
nagyon szerettem megörökíteni, amit látok,
a gyönyörű természetet és a számomra na-
gyon érdekes társadalmat. Két évvel ezelőtt

vettem egy fényképező-
gépet, és egy kedves
barátom, Lonay Arthur
elkezdett tanítani a fo-
tózás művézetére. A ta-
nítás még nem ért

véget, az eredményességéről pedig a képek
beszélnek.

– 2018-as beszélgetésünkkor – ami Lélek-
tánc címmel jelent meg a Hétköznapi törté-
net rovatban – a tánc, illetve a BB Dance
csoportban való jelenléted volt az egyik köz-
ponti téma. Hogy élte meg ez a lelkes csapat
a megszorításokkal teli időszakot?

– Sajnos a járványhelyzet nagyon nehéz-
kessé tette a táncpróbákat. Az interneten
tartjuk a kapcsolatot a csapattársakkal, és
várjuk, hogy enyhüljenek a körülmények, és
újra elkezdhessünk gyakorolni. Mindannyian
nagyon vágyunk már arra is, hogy újra fel-

léphessünk, mert olyankor mindenkit – a
színpadon lévőket és a nézőket egyaránt –
boldogság vesz körül.

– A múltkor arról is szó esett, mennyire
szeretsz utazni. Erre most nincs lehetőség.
Mennyire viselt meg a mozgástér korláto-
zása a karantén alatt?

– Ha az ember falun él, és van egy udvara,
ahova ki tud lépni friss levegőt szívni, sokkal
elviselhetőbb a helyzet. Számomra sem volt
nagyon nehéz. Nagyon sokat segített az is,
hogy mindennap beszéltünk a párommal.

– Két évvel ezelőtt egy jövőbeli vágyadról
is meséltél. Azt mondtad, szeretnél motivá-
ciós beszédet tartani azoknak a fiataloknak,
akik úgy érzik, nincs tovább. A virtuális tér-
ben keringő lélekkockák tekinthetők az
álmod megvalósulásának?

– Lényegében igen. Úgy gondolom, a gon-
dolatok is egyfajta ,,terelők” a boldogság
útja felé.

– Milyen terveid vannak még a jövőre
nézve?

– Szeretnék jobb fotós lenni, ezért is tanu-
lok, gyakorolok. Ugyanakkor szeretnék va-
lamilyen formában segíteni bármilyen, nehéz
időszakban lévő embernek, hogy érezze,
nincs egyedül. Amúgy spontán életem van,
úgy fogadok és élek meg minden örömöt, bá-
natot, mint a lét természetes tartozékait, de
mindig igyekszem tenni azért, hogy a lelkem
boldog, kiegyensúlyozott legyen.

Lélekkockák
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Fokozatosan növelik a termelést
a megrendelések függvényében (just-
in-time, vagyis időre történő termelés
és kiszállítás zajlik). Azt tervezik, hogy
az év végére elérik a havonkénti 10.000
tonnát. Amint a gyár átadásakor is el-
hangzott, a teljes kapacitás évi 220.000
tonna, ennek felére sikerült egy év alatt
eljutni. Ehhez adott a műszaki feltétel
és a munkaerő is. Terv szerint növelik
a termelést, folyamatosan nő a megren-
delés is. Jó tudni, hogy a takarmány-
gyártól szerződés alapján
nagykereskedelmi egységek vagy állat-
tenyésztő farmok szállítják el a termé-
ket, ugyanis a jogi személyek
legkevesebb egy tonnát kell rendelje-
nek, vásároljanak. A tehergépkocsik
automata ürítésű garatból tölthetik fel
rakterüket. Nemrég beindult a zsákos
kiszerelés is, ezeket azonban forgalma-
zók szállítják el nagy tételben, és a ki-
sebb gazdák tőlük vásárolhatnak. 

Az egység vezetői kifejtették, a tu-
dományos alapokon, szakszerűen ösz-

szeállított, a gyártási technológiának
köszönhetően a minőségét folyamato-
san megőrző takarmány iránt megnőtt
kereslet azt igazolja, hogy egyre több
a nagyüzemű állattenyésztő farm,
amelyet előírásszerűen működtetnek,
így mind jobban háttérbe szorul a ház-
táji gazdálkodás. Három-négy tenyész-
tővel van állandó szerződésük, akik
havonta 1500 tonna takarmányt szállí-
tanak el. Nem titok, köztük van a cég-
csoport egyik beruházója, az Oprea
Avicom is, amely Erdély egyik legna-
gyobb háziszárnyas-tenyésztője. A cég
a takarmánykeverő szomszédságában
építi fel az egyik legkorszerűbb húsfel-
dolgozó üzemét. 

A cégcsoport marketingterve alap-
ján egyelőre a Kárpátokon belüli, azaz
erdélyi megrendelőkhöz szeretnének
eljutni, hosszú távon tervezik, hogy
ezen túlra is szállítsanak termékeket.
Horváth Tamás elmondta, az UBM
csoportnak Magyarországon van ha-
sonló takarmánykeverője Szentesen,

Mátészalkán és Csányon, amelyek a
környékbeli régiót látják el. Már a be-
ruházás előtt az volt az üzletpolitika,
hogy az Erdély szívében létesített
üzem ezt a térséget szolgálja ki. Hoz-
zátette, minél távolabb viszik a kész-
terméket, annál drágább lesz a
szállítási költségek miatt, ezt is figye-
lembe kell venni. 

A szerződéskötéskor figyelembe ve-
szik az ellátandó állatállomány nagy-
ságát és összetételét. Egyelőre az
előállított takarmány jelentős hányada
háziszárnyas-késztáp, de van szarvas-
marháknak, sertéseknek, juhoknak és
kecskéknek való eledel is, amelyet ter-
mészetesen a megrendelés függvényé-
ben kevernek meg. A szakszerű
előállítás és a konstans minőségi ter-
mék lehet a garanciája annak, hogy a
tervezett határidőn belül elérik a meg-
felelő termelési kapacitást, s ezáltal a
kerelőszentpáli létesítmények (siló, ke-
verő, feldolgozóüzem) Erdély jelentős
agrárintegrátorai lesznek. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Egyház a barikádon 
Szokatlanabb gyülekezeti élet 
A magyardellői és kerelőszentpáli gyülekezet lelki-
pásztora tizenegy éve Csorbai Lóránd fiatal marosvá-
sárhelyi lelkész, aki korábban Râmnicu-Vâlceán,
majd a marosvásárhelyi alsóvárosi egyházközség-
ben szolgált. Egy évtized alatt felpezsdítette az alig
260 lélekszámú (Magyardellőn 100, Szentpálon
160) gyülekezetet. Gyönyörű templommá alakítot-
ták a szentpáli gyülekezeti házat, felújították a pa-
rókiát, visszakapták az egyházi ingatlanokat,
köztük a magyardellői egykori református iskolát,
és tervezik a templom teljes felújítását. A többnyire
idősekből álló gyülekezetnek nehéz próbatételt je-
lent a járvány. Erről és a tervekről számolt be la-
punknak a lelkész. 

– Mint minden egyházközséget, minket is megatívan érin-
tett a világjárvány, hiszen egy olyan kapcsolattartási formát
kellett kialakítani, ami eddig mind a lelkipásztorok, mind a
közösségek számára idegen volt. Ebben a legnehezebb az
volt, hogy az istentiszteleteken nem láthattam a híveket, nem
kaptam közvetlen visszajelzést, mert ez teszi élővé a kapcso-
latot. Három hónapig tartottunk kizárólag online istentiszte-
letet. Az idősebbek nehezebben fogadták el ezt a rendszert,
azonban örömömre szolgált, hogy egyre több fiatal kapcso-
lódott be az egyházi életbe. Létrehoztuk a gyülekezet Face-
book-oldalát, ahol megpróbáljuk tartani a kapcsolatot a
tagokkal. Többen rácsatlakoztak az istentiszteletekre, tetszi-
kelték. Ezenkívül többen csatlakoztak olyanok is, akik, bár a
gyülekezetünkhöz tartoznak, Marosvásárhelyen laknak, csak
hétvégente jönnek „haza”, és nem mindig jutott idejük, hogy
eljöjjenek a templomba. A szigorú óvintézkedések feloldását
követően kéthetente tartunk ifjúsági órákat, de még nem tud-
tuk újraindítani a vallásórát a gyerekekkel, hiszen őket alig
lehet a foglalkozások alatt maszkban tartani, az éneklés tiltott,
illetve maszkkal nagyon megerőltető lenne. A gyerekekkel
játszottunk, a foglalkozás lényege a vallási oktatás mellett az
interaktivitás volt, a közösségépítés, a találkozás. Egyszerre
20-30-an is részt vettek a foglalkozásokon, mert az együttlé-
tekre eljöttek a katolikus szülők gyerekei is. Van egy ifjúsági
zenekarunk, egyelőre nem próbál. Pedig a szolgálatuk igen-
csak jó hangulatot teremtett az istentiszteleteken, és értük is
egyre több fiatal járt a templomba. 

A szigorítás feloldását követően pünkösd óta tartjuk meg a
templomban az istentiszteleteket a megfelelő intézkedések
betartásával: kézfertőtlenítés belépéskor, távolságtartás a pa-
dokban, maszkviselés. Viszont sokan – leginkább az időseb-
bek, akik rendszeres templomlátogatók voltak – a
fertőzésveszély miatt érthetően nem jönnek el, így 10%-kal
csökkent a látogatottság, alig 25-30 személy hallgatja élőben
az imát. 

Természetesen az egyházközség adminisztrációs tevékeny-
sége nem szünetelt, és a jövőnket is terveznünk kell. Amint
említettem, a magyardellői egyházközség visszakapta az egy-
kori iskolaépületet, amelyet meg kell javítani. Mivel kevés az
általános iskolás gyerek, a tanulókat iskolabusszal szállítják
a községközpontba, illetve Búzásbesenyőbe. Korábban azt
terveztem, hogy pályázattal az anyagiakat előteremtjük, és
egy ifjúsági táboroztatási központot működtetünk. A járvány
miatt ez is homályba vész. Az új 2021–2027-es európai uniós
pályázati kiírásban nemrég lehetőség adódott, hogy idősek
nappali foglalkoztatóközpontját működtessünk. Ehhez az in-
gatlan használati jogát átruháznánk az önkormányzatra, az
utóbbi pályázna a támogatásra. A maximálisan megpályá-
zandó összeg 500.000 euró. Ha sikerül elnyernünk a támoga-
tást, az bőven elég a renoválásra és az épület átalakítására,
berendezésére. A szecessziós építészeti elemekből ítélve az
épületet valamikor a múlt század elején húzták fel, emiatt is
érdemes felújítani. Az önkormányzat a foglalkoztatási köz-
pont működtetését a református diakóniai szolgálatra vagy a
Caritasra bízná. Az sem kizárt, hogy összekötnénk a korábbi
elképzeléssel, és a fiatalokat is bevonnánk, hagyományőrző
tevékenységeket, szabadidős foglalkozásokat tartanánk, hogy
az idősebb nemzedék adja át tudását, tapasztalatát az ifjab-
baknak. Remélem, hogy e nehéz, emberpróbáló időszakban
megfelelő támogatást kapunk a magyardellői templom teljes
felújítására is. Ezzel is jelezni kívánjuk, hogy nem adjuk fel
a küzdelmet… – tájékoztatott a református tiszteletes. 

„Csupán az elkezdett munkát folytatjuk” 
Hatodik mandátumánál a polgármester 

Simon István kerelőszentpáli pol-
gármester (fotó) a szeptemberi
helyhatósági választásokat kö-
vetően hatodik mandátumát
kezdi el. Nem véletlenül. A
megye egyik sikeres RMDSZ-es
elöljárója több mint két évtizede
teszi a dolgát egy olyan község-
ben, ahol jelentős létszámban
békésen élnek együtt románok,
magyarok és romák. Újabb man-
dátumának elején arra kértük,
árulja el, mi a siker titka?

– Nem akarok nagy szavakat hasz-
nálni, de ha az emberek, azok, akik
megválasztottak, megbíznak bennünk,
nem látják, érzik, hogy értük dolgo-
zunk, akkor hiábavaló minden igyeke-
zet. Lépésről lépésre valósítottunk
meg terveket. Nem összevissza,
hanem jól elgondolt koncepció alap-
ján, amelynek legfontosabb célja,
hogy itthon teremtsünk otthont a köz-
ségbelieknek.

– Sok esetben ez üres jelmondatnak
tűnik, hiszen vannak olyan települések,
ahol az elöljárók minden igyekezete el-
lenére elmennek a fiatalok. 

– Mi ezt a jelmondatot megtöltöttük
tartalommal. Mert mi tarthatja igazán
otthon a fiatalt? A megfelelő lakhatási
körülmény, a munkahely, amely jöve-
delmet biztosít, ehhez pedig tanulni
kell. Nem szeretném felsorolni mind-
azt, amit elértünk az előző húsz évben,
hiszen a községbeliek vagy a hozzánk
látogatók látják az eredményt. Inkább
a közeli és a távoli jövőbe tekintenék.
Elsődleges fontosságúnak tartottuk az
infrastruktúra fejlesztését. Hat éve mű-
ködik az ivóvízhálózatunk és a csator-
názás a községben, a pályázati
nehézségek miatt a községközpontban
mintegy 420 méter, illetve Szentmar-
gita és Magyardellő kivételével. Nos,
az előző mandátum idején ezeket a
projekteket is elindítottuk. Uniós tá-
mogatásnak köszönhetően, 1,2 millió
eurós beruházással jövő szeptemberig
befejeződnek a munkálatok, amelyeket
néhány hete kezdtünk el. Így jó eset-
ben jövő ősszel a község teljes terüle-
tén lesz vezetékes ivóvíz és csatorna.
A fővezetékről a leágazásokat elvisz-
szük a lakosok telkéig, így csak rá kell
csatlakozniuk. Folyamatban van egy
uniós program, amelynek köszönhe-
tően 2,2 millió eurós beruházással fel-
újítjuk a község összes oktatási
intézményét. Itt is elkezdődtek a mun-
kálatok. A kerelőszentpáli iskola udva-
rán lesz egy tornaterem, Szentmargitán
bővítjük az iskolát, Kerelőn húzunk
még egy emeletet, ahol öt termet ren-
dezünk be, Szentpálon két teremmel
bővítjük az iskolát, Búzásbesenyőben
felújítjuk és digitalizáljuk, mindegyik
iskolában új bútor lesz, az udvaron
egy-egy multifunkcionális műgyepes

sportpálya is. De nem elégszünk meg
ennyivel. Az önkormányzat havi 150
euró ösztöndíjat biztosít olyan község-
beli egyetemistáknak, akik külföldön
tanulnak, azzal a feltétellel, hogy ha-
zatérnek. Ezenkívül kidolgoztunk egy
határozattervezetet, amelynek alapján
rendszeresen ösztöndíjat adunk a 9-es
média fölötti eredményt elért község-
beli középiskolásoknak és bővítjük a
szociális ösztöndíjat is, amelyet azok-
nak a családoknak nyújtunk, akik to-
vább taníttatnák a gyerekeiket, de
nincsen erre anyagi lehetőségük. Tá-
mogatjuk az ingázást is. Saját költség-
vetésből lehet mindezt biztosítani,
hogy minél többen képezzék magukat,
és mivel fejlesztjük az ipari zónát, le-
gyen aki hazajöjjön és dolgozzon. 

– Kerelőszentpál fekvése igen elő-
nyös. A területén létesült a megyei
ipari park, de van saját ipari területe
is, ahol mezőgazdasági komplexum
működik, ehhez közel alakították ki a
megyei hulladéklerakót. Közel a repü-
lőtér, az autópálya, a vasútvonal is. 

– Persze ez még nem elég, ha a le-
hetőségeket nem használjuk ki megfe-
lelően. Mielőtt az első cég felhúzta
volna a gyártelepét, tárgyaltam a visz-
szaszolgáltatott földek tulajdonosaival,
és meggyőztem őket, hasznosabb, ha
beruházásra bérbe vagy eladják a tel-
keket, mint hogy kisebb területeken
kevés haszonnal gazdálkodjanak. A
község tulajdonában levő területeket is
erre a célra ajánlottuk fel, de nem ül-
tünk karba tett kézzel, hanem kiépítet-
tük az infrastruktúrát, tálcán kínáltuk
a cégeknek a zöldmezős beruházást.
Jelenleg a 80 hektáros saját ipari öve-
zetünk le van fedve, mintegy 40 hek-
tárnyi újabb, erre a célra jó községi
telket keresünk, mert van igény rá.
Jönnének a beruházók. Az ipari terüle-
teken a meglévő cégek fejlesztenek. A
Hirschmann Automotive kutató- és to-
vábbképző központot szeretne létesí-
teni, míg a megyei ipari parkban levő,
amerikai tőkével működő – ipari
kompresszorokat, kőolaj- és gázipari
berendezéseket gyártó – cég bővíti te-
lephelyét. Van tehát munkalehetőség. 

– Vonzóak Marosvásárhely peremte-
lepülései. Ha az utóbbi évtizedet tekint-
jük, látható, hogy Marosszentgyörgy,
Jedd, Koronka, Marosszentanna stb.
igen rohamosan épült ki, lakóparkok
létesültek. Kerelőszentpál távolabb esik
ugyan a megyeszékhelytől, de a nagy-
városi övezet tagja, ami – ha végre mű-
ködne a társulás – esélyt adna a
további fejlődésre. 

– Reméljük, hogy a marosvásárhe-
lyi polgármesterváltást követően ezen
a téren valóban együttműködhetünk,
mert egybefüggő települések alkotják
ezt az övezetet. Mi már korábban arra
gondoltunk, hogy csak úgy lehet itthon
tartani a fiatalokat, ha segítjük őket a
„fészekrakásban”, mert ha valaki elké-
szíti „piciny fészkét”, nem fog elre-
pülni. Néhány éve Búzásbesenyőben
felparcelláztunk egy, az önkormányzat
tulajdonában levő nagyobb területet,
és a telkeket lakásépítésre fiataloknak
ajándékoztuk. A parcellákig közműve-
sítettünk, azaz a kapuig vezettük az
ivóvíz-, csatorna-, gáz-, villanyhálóza-
tot, típusterveket ajánlottunk, ami sze-
rint felépítették a házat, és a kialakult
utcát leaszfaltoztuk. A kezdeményezés
elején voltak szkeptikusak a program
működtetését illetően, ám ma már el-
mondhatom, hogy 42 házat húztak fel,
és azt tervezzük, hogy újabb telkeket
jelölünk ki. Kiszemeltünk egy község-
központhoz közeli területet, ahol 52
telket határolunk el. A közművesítés
nem volt olcsó, Besenyőben 1,5 millió
lejbe került. Az összeget saját költség-
vetésből álltuk. A terv bevált. 

– Akkor szinte fölösleges feltenni a
kérdést, hogy mit tervez az elkövetke-
zendő négy esztendőre? 

– Természetesen vannak elképzelé-
sek hosszú távon is, de ezekről nem
beszélek, mert a jelenlegi helyzet miatt
sok minden meghiúsíthatja. Amennyi-
ben kiírják a 2021–2027-es uniós pá-
lyázatokat, az elsők között leszünk
néhány tervvel. Mivel úgy tűnik, hogy
az önkormányzatok is pályázhatnak
zöldenergia-fejlesztésre, napelempar-
kot létesítenénk, és az így termelt vil-
lamos energiával ellátnánk a
középületeket, a templomokat, a köz-
világítást. A tervek szerint mintegy 2-
2,5 megawattot termelnénk, még el is
adhatnánk belőle. Folyamatban van a
község digitalizálása. A köztereken há-
lózat nélküli internetkapcsolatot bizto-
sítunk, digitalizáljuk a polgármesteri
hivatal közszolgáltatását is. Közsé-
günk szerepel azon 10 település kö-
zött, ahol uniós támogatással mintegy
másfél év alatt elkészülhet az általános
telekelés, így teljes digitalizált helyzet-
képet kaphatunk az ingatlanokról, ami
jelentős támpont lehet a további fej-
lesztésekhez. Így nem marad más,
mint az, hogy az elkezdett munkát tisz-
tességgel és becsülettel folytassuk. Csorbai Lóránd lelkipásztor a dellői volt református iskola épülete előtt
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Korszerű fafeldolgozó üzem 
A kisiparosokat segíti 

Pénteken délben Marosszent-
györgyön megnyitotta kor-
szerű fafeldolgozó üzemét a
Fomco cég. A vállalkozásnak
még vannak telephelyei a
községben, nem messze az új
gyártól autóipari egységet is
működtet. A FomcoWood cég
elsősorban asztalosoknak
teszi lehetővé, hogy miután
ott megtervezik, majd számí-
tógép-vezérlésű gépekkel ki-
szabják az elemeket, a
megrendelő a telephelyen, a
műhelyben összeszerelje. A
szállítást is biztosítja a
Fomco. 

Az avatóünnepségen a cég mun-
katársai, partnerei, az üzemet építő,
berendező cégek képviselői voltak
jelen. A meghívást elfogadta Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács el-

nöke is, aki az udvaron tartott ava-
tóünnepségen egyebek mellett
elmondta: „Megemelem a kalapom
azok előtt a vállalkozók előtt, akik
befektetnek, jövőt látnak itt, nem
külföldön, s ezáltal munkahelyet te-
remtenek”. Majd megköszönte
mindazoknak, akik lehetővé tették,
hogy újabb négy évre vezesse a me-
gyét. Prioritásnak tartja, hogy a me-
gyében megfelelő feltételeket
teremtsenek a vállalkozóknak, a be-
ruházásokhoz szükséges területeket
találjanak és tegyenek elérhetővé,
ugyanakkor szükség van a bürokrá-
cia csökkentésére, hogy a vállalko-
zások beindításához az ügyintézés
minél gyorsabb, egyszerűbb legyen.
„Ezen dolgozunk a következő négy
évben” – mondta a megyei tanács
újraválasztott elnöke. 

Sófalvi Szabolcs, Marosszent-
györgy polgármestere büszkén

mondta el, hogy a megye legna-
gyobb községét vezeti, hiszen a te-
lepülésnek 12.000 lakosa van.
„Örülök annak, hogy Nyulas Bernát
cégvezető Marosszentgyörgy ipari
zónáját választotta vállalkozásfej-
lesztésének helyszínéül. Az utóbbi
nyolc évben több mint 2000 mun-
kahely jött létre a községben, jelen-
leg 350 sikeres vállalkozás
működik itt” – mondta a polgár-
mester, majd hozzátette, a megújult
Máriaffi-kastélyban már a 301. es-
ketést tartotta, és ez annak a jele,
hogy egyre több fiatal költözik ide,
és képzeli el jövőjét a községben.
Tervben van kenyérgyár és tejgyár
építése és üzembe helyezése is,
ezenkívül a közelben sportpálya,
műjégpálya, kerékpárút épül, lesz
tehát dolga az elkövetkezendő idő-
szakban. 

A polgármester elismerése jeléül
átadta Nyulas Bernátnak a község
címerét. 

A létesítményt és a cég alkalma-
zottait, valamint a jelenlevőket 
Baricz Lajos plébános áldotta meg,
aki az alkalomra írt versét is felol-
vasta. 

Végül Nyulas Bernát cégvezető
ismertette az üzemet. Elmondta,
cégük asztalosokat szolgál majd ki
rétegelt lemezből készült ajtókkal,
ablakokkal, illetve bútorelemekkel,
amelyeket a precíziós CNC-gépeik-
kel a megrendelő kívánsága szerint
szabnak ki. A cég erre alkalmas szá-
mítógépes programmal készíti elő
az anyagot, majd a szabást köve-
tően a gyártelepen levő több mű-
hely egyikében az asztalosok össze
is szerelhetik a bútort, amelyet, ha
szükséges, a Fomco tehergépkocsi-
jainak egyikével elszállíthatnak. 

A gyártelep 14.500 négyzetméte-
ren fekszik, amiből a csarnok és a
műhelyek összesen 2980 négyzet-

métert foglalnak el. Tíz hónap alatt
húzták fel az épületet, és rendezték
be a korszerű gépekkel. A beruhá-
zás értéke 3,6 millió euró, ebből az
ingatlan 1,3 millió, míg a gépek és
a felszerelések 2,3 millió euróba ke-
rültek. Sikerült 900.000 euró vissza
nem térítendő uniós pályázatot el-
nyerni, ezzel is hozzájárultak a költ-
ségekhez. 

Két termelési vonalat működtet-
nek majd. Az egyiken PAL-lemez-
ből készült bútorokat készítenek.

Ennek kapacitása 4-6 konyhabútor
nyolc óra alatt. A másik vonalon
pedig faajtókat és ablakokat (kere-
teket) készítenek, nyolc óra alatt
mintegy 12-14 nyílászáró jön le a
termelői vonalról. 

Jelenleg 20 alkalmazott dolgozik
a gyárban, a megrendelések szapo-
rodásával a teljes kapacitással mű-
ködő egységben összesen mintegy
40-45 munkahely lesz.

A műhelycsarnok zöldberuházás-
ként épült. A tetőn napelemeket he-

lyeztek el, ami biztosítja a villamos
energiát, ugyanakkor a forgácsból
és más melléktermékekből brikettet
készítenek, amivel fűtenek. A szá-
mítások szerint, amikor teljes kapa-
citással működik a gyár, a
hulladékból biztosíthatják a csarnok
és a műhelyek fűtését. 

Az ismertetőt követően Nyulas
Bernát, Péter Ferenc és Sófalvi Sza-
bolcs elvágták az avatószalagot,
majd a vendégek megtekinthették a
gyártási folyamatot. 

Fotó: Nagy Tibor 

Vajda György



Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruhá-
zások címmel tettek közzé felhívást a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján. A támogatási ké-
relem benyújtásának határideje 2020. november 2. 

A támogatás célja az egyházi hitéleti célú ingatlanok vé-
delme, felújítása, bővítése. Az elbírálásnál előnyt élveznek a
templomok külső felújítására és állagmegóvására vonatkozó
igények, melyek a településkép változására is pozitív hatással
vannak. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa
1.000.000 Ft, felső határa 15.000.000 Ft, saját forrás biztosí-
tása nem szükséges. „Magyarország Kormánya nemzetünk
szellemi és lelki megújulásában kiemelt partnerként tekint az
egyházakra, melyek egyedülálló szolgálatukkal fontos szere-
pet töltenek be a társadalom életében. Bízunk benne, hogy így
sok nehéz helyzetben levő hazai és határon túli magyar ajkú
egyházi jogi személynek nyújthatunk érdemi segítséget” – áll
a felhívásban. A támogatott tevékenység megvalósítási idő-
szaka: 2021. január 1. – 2022. május 31. Az állam és az egy-
házak közös felelőssége a magyar gazdaság helyi szereplőinek
felkarolása – különösen a jelenlegi járványügyi helyzetre való
tekintettel –, így a támogatások a megvalósuló beruházásokon
keresztül közvetve ezt a célt is szolgálják. Fontos változás
idén, hogy az eddig megszokottaktól eltérően egy új informa-
tikai rendszerben, a NIR-ben (Nemzetpolitikai Informatikai
Rendszer) lehet az igényeket benyújtani, amely regisztrációt
követően elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
https://bgazrt.hu/2021-evi-egyhazi-tamogatasi-felhivasok/
weboldaláról. (sz.)

A Dél-erdélyi Electrica Áram-
szolgáltató tájékoztatja a fo-
gyasztókat, hogy
megkezdték az egyfázisú vil-
lanyórák cseréjét. A szolgál-
tató felkéri az egyéni
fogyasztókat, hogy engedé-
lyezzék a szakemberek tevé-
kenységét, akik a névre szóló
megbízatást (Ordin de servi-
ciu) is fel kell mutassák.

Maros megyén kívül Fehér,
Brassó, Kovászna, Hargita és Sze-
ben megyében cserélik a lakások-
ban vagy lépcsőházakban a régi
típusú fogyasztásmérőket újakra. A
villanyórák cseréjének költsége az
áramszolgáltatót terheli. 

A villanyóracserénél a fogyasz-
tónak is jelen kell lennie, a szak-
embereknek a szolgáltató által
kibocsátott igazolványt kell felmu-
tatniuk. A Dél-erdélyi Electrica
Áramszolgáltató felkéri a fogyasz-
tókat, hogy engedélyezzék a szak-
emberek tevékenységét az
ingatlanukban vagy a lépcsőházak-

ban. Emlékeztetnek az Országos
Energiaszabályozó Hatóság
(ANRE) 2019. évi 235-ös számú
rendeletére, melynek értelmében
szerelés, karbantartás, ellenőrzés,
csere stb. esetén a fogyasztó köte-
les engedélyezni a szolgáltató
szakembereinek a fogyasztásmérő-
höz való hozzáférést. 

A közlemény szerint az áram-
szolgáltató alvállalkozói is részt
vesznek a tevékenységekben. A
villanyóracsere előtt – amennyiben
a szakemberek önként nem mutat-
nák föl – kérni kell az áramszolgál-
tató által kibocsátott igazolványt és
a fogyasztó nevére kiállított meg-
bízatást. (szer)

A désfalvi református templom felújított tornya
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Múlt héttől újra ellenőrző ak-
ciókat tartanak a megyében.
A rendőrökből, csendőrökből,
helyi rendőrökből, közegész-
ségügyiekből és a munkaügyi
felügyelőség képviselőiből
álló vegyes csapatok a koro-
navírus-járvány miatt meg-
hosszabbított készenléti
állapot óvintézkedéseinek be-
tartását ellenőrizték zsúfolt
helyszíneken, eseményeken
és a közszállításban.

A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség tájékoztatása szerint a
prefektusi hivatal utasítására nagy-
áruházakban, piacokon, vásártere-
ken, vendéglátóegységek teraszain,
tömegközlekedési eszközökön el-
lenőrizték a Covid–19 terjedésének
megakadályozására bevezetett kö-
telező óvintézkedések betartását. 

Szeptember 30-án 125 rendőr,
csendőr, helyi rendőr ellenőrzött 125
kereskedelmi egységet/engedélyezett
magánszemélyeket, 280 személyt
igazoltattak, 20 közszállítási jármű-
vet ellenőriztek, mindenekelőtt a vé-
dőmaszk nélkül utazókra, vagy a
maszkot nem előírásszerűen haszná-
lókra fókuszáltak. Aznap öt bírságot
róttak ki 600 lej értékben, hármat 500
lej és két bírságot 100 lej értékben.

A hét végén, október 3–4-én csu-
pán 48 óra alatt 880 személyt iga-
zoltattak, és több mint 145
közszállítási járművet ellenőriztek.
Összesen 34 esetben bírságoltak
9.400 lej értékben. 15 bírságot vé-
dőmaszk hiánya miatt róttak ki
5.000 lej értékben, 19 bírságot
pedig 4.400 lej értékben a közrend
és a távolságtartásra vonatkozó elő-
írások megszegése miatt.

A rendőrség közleményében ja-
vasolja a személyek közötti előírt
távolság betartását, a védőmaszk
viselését, az események előírász-
szerű szervezését és lebonyolítá-
sát, a veszélyhelyzet elkerülését.
„Az áruházakban vagy az olyan
zárt helyiségekben, ahol kötelező,
akárcsak a közszállítási járműve-
ken utazók viseljenek védőmasz-
kot. Nem szívesen büntetjük a
polgárokat, de a törvény megsze-
gését nem tolerálhatjuk. Kerüljék
a zsúfolt helyeket, az eseménye-
ken tartsák be a meghívottak szá-
mát, óvják a környezetükben élők
és a saját egészségüket” – áll a
rendőrség közleményében, hang-
súlyozva, hogy a 0800800165-ös
zöldszámon lehet jelezni a jár-
ványügyi rendelkezések megsze-
gését. (pálosy)

Bonus Pastor Alapítvány
Rövid terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány  november 2–13. között Magyaróz-
don kéthetes rövid terápiás programot szervez szenvedélybe-
tegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok
jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-,
játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Jelentke-
zési határidő: október 23.

Helyszín: Magyarózd, Terápiás Otthon. Jelentkezni, további részletek
felől érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: Marosvásárhely: Bartha
Éva – 0740-056-691; Székelyudvarhely: Geréb Tünde – 0751-226-906;
Kolozsvár: Horváth Mária – 0744-237-945, Szakács Előd – 0752-243-
649; Nagyvárad: Kocsis Tünde – 0747-064-624; Szatmár: Puskás Csaba
– 0744-539-213; Kézdivásárhely és környéke: Gergely Dóra – 0745-202-
042 – tájékoztatott Deé Lukács Éva irodavezető.

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A Dél-erdélyi Electrica költségén
Újakra cserélik a villanyórákat

A Közösségért Alapítvány keresi azo-
kat a nevelőket, mentorokat, akik
ösztönzik a tehetséges gyermekeket,
mellettük vannak, támogatják a to-
vábblépésben, felkészítik őket a ver-
senyekre, ha kell, velük együtt
pályáznak, segítik őket akár az anyagi
források megtalálásában is. Jelölni
december 31-ig lehet.

Évente tíz olyan tanárt, edzőt, nevelőt dí-
jaznak, akik

– 18 év alatti fiatalokat oktatnak, képez-
nek, szakköröket vezetnek, versenyeket, ta-
lálkozókat szerveznek, önzetlenül és
eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli
tevékenységét, szakmai pályafutásuk elindu-
lását;

– akiknek jelentős szerepük volt tanítvá-
nyaik életében;

– tevékenységük során a helyi közösség

megbecsülését, a szakterületükön dolgozó
kollégáik elismerését vívták ki.

A MOL Romania által támogatott pályá-
zatra bárki nyújthat be jelölést online egyé-
nileg vagy csoportosan a
https://pentrucomunitate.ro/hu/mentor olda-
lon. 

A Mentor Díjjal szeretnék felhívni a köz-
vélemény figyelmét azokra a tanárokra, ne-
velőkre, edzőkre, mentorokra, akik
tehetséges fiatalokat fedeztek fel, a háttérből
segítették tanítványaik első lépéseit, akiknek
áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájá-
rult egy-egy fiatal képességeinek kibontako-
zásához.

Tíz év alatt, 2010–2019 között, 100 Mentor
Díjat osztottak ki, Maros megyéből Ioanovici
Eleonora tánctanár, Barátosi József Gábor
sakkedző, Sebestyén Julianna matematikata-
nár, Peteley Attila úszóedző részesült a díjban. 

Ha ismer ilyen tanárt, edzőt, mentort, je-
lölje őt a tehetségek gondozói számára létre-
hozott Mentor Díjra! – áll a felhívásban.
Bővebb felvilágosítás a https://pentrucomu-
nitate.ro/hu oldalon. A Közösségért Alapít-
vány kuratóriuma 2021 februárjában választ
a jelöltek közül, a díjátadást pedig az ezt kö-
vető időszakban szervezi meg. A legérdeme-
sebb jelöltek közül A Közösségért Alapítvány
kuratóriuma tíz személyt választ ki és részesít
Mentor Díjban. A díj a Mentor Trófea, egy
oklevél és 8.000 lej pénzjutalom. Az értéke-
lésnél a kuratórium elsősorban azt vizsgálja,
mekkora része volt a mentornak az általa fel-
készítettek sikerében. Jelölni 2020. december
31-ig lehet. A díjazásra érdemes jelölések
száma minden évben jóval meghaladja a le-
hetséges díjazottak számát, azonban a jelölé-
seket a következő években is meg lehet
ismételni.

„A Mentor Díj 2020-as kiírására online
lehet jelölni év végéig, A Közösségért Alapít-
vány honlapján. A jelölőket, az iskolásokat és
fiatalokat is arra bátorítjuk, hogy működje-
nek együtt, jelöljenek csoportosan, és a jelö-

lések összeállításakor használják kreatívan a
közösségi oldalakat vagy a multimédia kí-
nálta lehetőségeket. A díjazottak kiválasztá-
sában a zsűri leginkább a jelölésekbe foglalt
részletekre és személyes beszámolókra tá-
maszkodik” – nyilatkozta András Imre, A Kö-
zösségért Alapítvány ügyvezetője.

További információkat írásban a men-
tor@pentrucomunitate.ro e-mail-címen, il-
letve a 0752-018-760 vagy a
0755-045-699-es telefonszámon lehet igé-
nyelni. (sz.)

Kiváló tanárokat és edzőket díjaznak 
Jelölés Mentor Díjra 

A járványügyi rendelkezések betartását
ellenőrzik
Közel tízezer lejre bírságoltak

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiírása
Egyházi támogatás 2021-re



Mivel a test-test elleni közvetlen
kapcsolat és küzdelem nem engedé-
lyezett a koronavírus-járvány miatt,
a Román Birkózószövetség nem
szokványos versenyt rendezett a 9-
15 év közötti birkózóknak Costi-
neşti-en, a tenger partján: a fiatalok
akadálypályán és kötélhúzásban
mérték össze tudásukat és erejüket
az U15 (13-15 éves), junior 4 (12-
13) és kisjunior (9-11) korosztály-

ban, a járványszabályok szigorú be-
tartásával. 

A 75 méter hosszú összetett aka-
dálypályán többek közt kúszva, ol-
dalra fordulva, ládában ugrálva és
szaladva haladtak, súlyzókat cipel-
tek, kötélen másztak, sőt manökent
is cipeltek a versenyzők. 

Az ügyességi rendezvényen a
Marosvásárhelyi Maros SK, az ISK
és a BSG Birkózó SK, Szászrégen-
ből a helyi ISK szabad- és kötöttfo-
gású birkózói vettek részt sikeresen. 

A Maros SK eredményei:
Ügyességi verseny:
• 9–11 év közötti korosztály: Cat-

rinoi Denisa – 2. hely (24 kg), Cat-
rinoi Benone – 3. hely (23 kg),
Iacob David – 3. hely (32 kg), Szá-
vuly Yannis – 1. hely (38 kg), Sánta
Roland – 1. hely (42 kg), Kurta
Sándor – 3. hely (53 kg), Márton
Balázs – 3. hely (59 kg)

• 11–13 év közötti korosztály:
Szávuly Yannis – 1. hely (42 kg),
Sánta Roland – 3. hely (42 kg),
Metea David – 1. hely (66 kg), Kis
Botond – 1. hely (72 kg)

• U15-ös korosztály: Bekő Me-
linda – 3. hely (50 kg), Böjthe Ben-
jámin – 1. hely (57 kg), Metea
David – 1. hely (68 kg), Soós Kevin
Márk – 3. hely (68 kg) 

Kötélhúzás:
• 9–11 év közötti korosztály:

Metea David – 2. hely (+66 kg)
• U15-ös korosztály: Böjthe Ben-

jámin – 2. hely (60 kg), Metea
David – 2. hely (70 kg)

A BSG Birkózó SK eredményei:
Ügyességi verseny:
• 9–11 év közötti korosztály: Ba-

rabas Riana – 1. hely (32 kg), Ba-
ranczki Lóránd – 2. hely (29 kg),
Goran Laurenţiu – 2. hely (32 kg)

• 11–13 év közötti korosztály:
Sövér Hanna – 1. hely (34 kg), Man
Mihai – 1. hely (38 kg)

• U15-ös korosztály: Man David
– 1. hely (48 kg)

Kötélhúzás:
• 11–13 év közöti korosztály:

Sövér Hanna – 1. hely (35 kg), Man
David – 3. hely (50 kg)
A Marosvásárhelyi ISK ered-

ményei:
Ügyességi verseny:
• 9–11 év közötti korosztály:

Gliga Ana – 1. hely (40 kg), Man
Yanis – 1. hely (32 kg)

• 11–13 év közötti korosztály:
Gliga Ana – 3. hely (40 kg), Peter-
laceanu Larisa – 3. hely (52 kg),
Man Yanis – 1. hely (34 kg)

• U15-ös korosztály: Negura

Andrei – 2. hely (38 kg), Moldo-
veanu Darius – 3. hely (52 kg),
Oprea Andrei – 2. hely (85 kg) 

Kötélhúzás:
• 11–13 év közöti korosztály:

Gliga Ana – 3. hely (40 kg), Man
Yanis – 3. hely (35 kg)
A Szászrégeni ISK eredményei:
Ügyességi verseny:
• 9–11 év közötti korosztály:

Horvat Darius – 1. hely (47 kg),
Blaga Darius – 1. hely (59 kg).

• 11–13 év közötti korosztály:
Dóczi Mario – 3. hely (38 kg), Sas
Darius – 1. hely (50 kg), Moldovan
Marius – 2. hely (55 kg), Blaga Da-
rius – 1. hely (60 kg), Mihaiu David
– 2. hely (60 kg),

A Maros SK a csapatok között a
9–11 évesek kategóriájában és az
U15-ös korcsoportban a harmadik
helyen végzett, míg a junior 4-es
korosztályban első lett az eredmé-
nyek alapján. A Marosvásárhelyi
ISK a junior 4-es kategóriában és az
U15-ös korcsoportban második lett. 

Az eredményeket Simon László,
a Maros SK birkózóedzője ismer-
tette.

Egy kicsit másként „birkóztak”

A magyar labdarúgó-válogatott
keretébe először meghívott Loic
Nego szerint csak a taktikát követve
lesznek képesek nyerni csütörtökön
Bulgáriában az Európa-bajnoki pót-
selejtezőn (21.45 óra, TV: M4
Sport).

A MOL Fehérvár FC francia
származású játékosa a nemzeti csa-
pat hétfői edzése előtt azt mondta,
boldog volt, amikor Marco Rossi
szövetségi kapitány meghívta a vá-
logatottba, és nagy megtiszteltetés
lesz számára, ha pályára is léphet.
(Mint arról beszámoltunk, a játékos
előtt a múlt héten nyílt meg a lehe-
tőség arra, hogy a magyar váloga-
tottban szerepeljen, miután a
Nemzetközi Labdarúgó-szövetség
enyhítette a honosításra vonatkozó
szabályait – a szerk.).  A szélső vé-
dőként és középpályásként is bevet-
hető labdarúgó szerint a taktika
betartása mellett eltökélt játékra
lesz szükség az idegenbeli össze-

csapáson. A Szoboszlai Dominik
kényszerű távolmaradására vonat-
kozó kérdésre úgy felelt: bár a kö-
zéppályást remek játékosnak tartja,
nélküle is jó és erős válogatott a
magyar, a siker pedig apró részlete-
ken múlik majd.

A bolgárok elleni győzelem
ugyanakkor még nem ér automati-
kus Eb-részvételt, hiszen a párharc
továbbjutójának még az izlandi–
román mérkőzés győztesét is bú-
csúztatni kellene. Azt a találkozót
Budapesten, a Puskás Arénában
rendeznék. Ha sikerül kiharcolni a
részvételt, úgy a tornán a német, a
francia és a portugál válogatott
lenne a magyar csapat ellenfele,
utóbbi kettővel Budapesten mér-
kőzne a Rossi-legénység.

Az MLSZ hétfőn bejelentette,
hogy a zalaegerszegi Babati Benja-
min nem utazik az októberi mérkő-
zésekre, mivel a hétvégi bajnokin
megsérült, és a vizsgálatok alapján

nem lesz bevethető a jövő heti talál-
kozón sem. A csütörtöki szófiai és a
vasárnapi belgrádi találkozó után a

magyarok jövő szerdán Moszkvá-
ban játszanak, a Nemzetek Ligája B
divíziójának negyedik fordulójában.

Célkeresztben a bolgár–magyar Eb-pótselejtező

Valamennyi magyar birkózó olimpiai baj-
nok arcképe helyet kapott a szeptember kö-
zepén a magyar felnőttbajnoksággal fel-
avatott Kozma István Magyar Birkózó Aka-
démián. Hét ötkarikás bajnok kézjegyével is
ellátta portréját a létesítmény VIP-páholyá-
ban, ahol a sportág  mind a 18 magyar olim-
piai aranyérmesének fényképe látható.
Közülük az élő bajnokok egy-egy névre szóló
széket is kaptak, egy másikat pedig képlete-
sen a jövő olimpiai bajnokának tartanak fenn.

A Magyar Birkózószövetség elnöke, Né-
meth Szilárd ünnepi beszédében emlékezte-
tett: a járványhelyzet szigorú egészség-
védelmi intézkedései miatt nem tarthattak
avatóünnepséget, de szeptemberben már itt
rendezték meg a felnőtt magyar birkózóbaj-
nokságot, amely a nyitórendezvény volt az
akadémia falai között. „Csodálatos ez az épü-
let, és egy nagyszerű gondolat van mögötte,
hiszen itt felnőve tudnak példaképpé válni
azok a magyar birkózók, akik egyszer majd
az egész országot képviselik“ – fogalmazott
a sportvezető, aki az intézmény alapítója is
egyben.

Az akadémia nagykövete és egyben szak-
mai tanácsadója, Hegedűs Csaba az akadémia
névadóját, a kétszeres olimpiai bajnok
Kozma Istvánt a világ legnagyobb birkózójá-
nak nevezte, aki az ő pályafutására is rendkí-
vül nagy hatással volt. 

Hegedűs azt mondta, az akadémia és az ár-
nyékéban később megépülő kollégium falai
között olyan birkózók nőnek majd fel, akik a
magyar történelmet is kívülről tudják, és a
sport mellett a tanulásban és nyelvek ismere-
tében is élen járnak majd. „A magyar birkó-
zósport szakmaiságával világ- és olimpiai
bajnokokat fogunk itt nevelni” – tett ígéretet
München ötkarikás bajnoka, a korábbi sike-
res szövetségi kapitány, majd szövetségi
elnök.

Az akadémiát működtető alapítvány kurá-
tora, Süle László ismertette, hogy a három-
szintes, multifunkcionális épület alapterülete
bruttó 4000 négyzetméter, többek között
három szőnyeges edzőterem, hatszőnyeges
küzdőtér, 500 fős lelátó, valamint számos ki-
egészítő létesítmény található benne. A meg-
újult gépészettel, napelemekkel, hőszi-

vattyúrendszerrel és prémium anyagokkal
megépített, alacsony energiafelhasználású lé-
tesítmény nettó 2,5 milliárd forintba került. A
továbbiakban 120 férőhelyes, ötszintes kol-
légium, sportrehabilitációs és sportegészség-

ügyi központ, valamint hírességek csarnoka
épül az akadémia mellé, amely a magyar bir-
kózás szentélye kíván majd lenni. A kollé-
gium a tervek szerint 2022 szeptemberére
készül el.

Bemutatkozott a Kozma István 
Magyar Birkózó Akadémia

Czimbalmos Ferenc Attila
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Fotó: a sportági szövetség közösségi oldala

Szalai Attila (fejel) és Nagy Ádám (j) az Európa-bajnoki pótselejtező elődöntőjének október 8-
ai, szófiai Bulgária – Magyarország mérkőzése előtti edzésen az Illovszky Rudolf Stadion mel-
letti edzőpályán  Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Tizenkétezer néző lehet a stadionban
A Bolgár Labdarúgó-szövetség 12 ezer jegyet hoz forgalomba a csü-

törtök esti, magyar válogatott elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre. Az
európai föderáció döntése alapján vendégszurkolókat nem fogadhatnak
a mérkőzésre. Minden néző csak testhőmérséklet-mérés után léphet az
aréna területére, ahol számos kézfertőtlenítő áll majd rendelkezésre. A
lelátón kötelező lesz az arcmaszk viselése, valamint a távolságtartás.
Akik ezeket nem tartják be, azokat eltávolítják a stadionból.

Németh Krisztián visszatér az Egyesült Államokba
Németh Krisztián visszatér az észak-amerikai profi labdarúgóligába

(MLS), és a Columbus Crew játékosa lesz. Az Ohio állambeli klub a
honlapján számolt be a 31 éves támadójátékos szerződtetéséről, kie-
melve, hogy Németh korábban szerepelt az MLS-ben a Sporting Kan-
sas Cityben és a New England Revolutionben is. A 37-szeres válogatott
Németh februárban igazolt a dunaszerdahelyi DAC-hoz, de a korona-
vírus-járvány miatt mindössze egyetlen bajnoki és egy kupamérkőzésen
lépett pályára, összesen 45 percet futballozva. Július végén lejárt szer-
ződését a klub nem hosszabbította meg.

Soha ennyit nem készültek 
az izlandiak egy meccsre
A bolgár–magyar mérkőzéssel

párhuzamosan Románia Izlandon
pótselejtezik (csütörtök, 21.45
óra, Pro TV).

A szigetországiak már nagyon
várják a találkozót. „Tíz hónapja
készülünk erre a meccsre. Soha
nem fordítottam ennyi időt egy
mérkőzésre, mint most erre. Túl
sokat tudunk a románokról. Min-
den találkozójukat megnéztük,
újranéztük és agyonelemeztük.
Itt az ideje az összecsapásnak!“ –
nyilatkozta Freyr Alexandersson
izlandi válogatott másodedző.

Az izlandi csapatban helyet
kapnak majd az angol Premier
Ligában szereplő nagyágyúk, és
ott lesznek sokan abból a gárdá-
ból is, amely a 2016-os Eb-n
remek benyomást keltve a ne-
gyeddöntőig menetelt. A csapat
ugyanakkor nincs a legjobb
passzban, hiszen a legutóbbi két
meccsét elvesztette: a Nemzetek
Ligájában Angliától 1-0-ra, Bel-
giumtól 5-1-re kikapott. Románia
ebből a szempontbóljobban áll,
hiszen 1-1-re játszott Észak-Íror-
szággal és 3-2-re felülmúlta
Ausztriát.

Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián, az olimpiai bajnokok arcképcsarno-
kának megnyitóján Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
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2020.október6-ánkelt
1552-esszámúRENDELET

amarosvásárhelyivárositanács
rendkívüliülésénekösszehívásáról

2020.október9-re

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, 

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kor-
mányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének
a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésének b) pontja és a 196. cikkely (1) be-
kezdésének b) pontja értelmében

elrendeli:

1.cikkely:Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendkívüli ülésre
2020. október 9-én, pénteken 12 órára, online, a mellékelt összehívó dokumen-
tumnak megfelelően.
2.cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat a ma-

rosvásárhelyi városi tanács tagjainak rendelkezésére bocsátják elektronikus
formában.
3.cikkely:A határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat

megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó
57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. bekezdésé-
ben szereplő feltételek szerint lehet.
4.cikkely:Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú

Város jegyzőjét bízzák meg.
5.cikkely:A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi

kormányrendelet 252. cikkelyének 1. bekezdése c pontja, 255. cikkelye, vala-
mint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3.
cikkelyének 1. bekezdése előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják
Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.

Dr.DorinFlorea
polgármester

Törvényességétellenjegyzi
MarosvásárhelyMegyeiJogúVárosfőjegyzőjenevében
aDJCAAPLügyvezetőigazgatója,
BuculeiDianora-Monica

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere
2020.10.6-i1552-esrendeleténekmelléklete

ÖSSZEHÍVÓ

Apolgármester2020.október6-i1552-esszámúrendeleteértelmében
összehívjákMarosvásárhelyhelyitanácsánakrendkívüliülését2020.ok-
tóber9-én,pénteken12órára,online.

NAPIRENDTERVEZET

Határozattervezet együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a Köz-
ponti Fejlesztési Régió Ügynökség és Marosvásárhely Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területi egység között, a következő projekt megvalósítása érdekében:
„A központi régió szintjén segítség a 2021–2027 közötti időszakban támoga-
tásra benyújtott projektek előkészítésére, a városi mobilitásra, a városrehabi-
litációra, a szabadidőközpontokra/turisztikai bázisokra (iskolai táborok), az
infrastruktúrára és a turisztikai közszolgáltatásokra vonatkozóan, beleértve a
turisztikai potenciállal rendelkező épített örökséget és a megyei érdekeltségű
közúti infrastruktúrát, a kerülő-/bekötőutakat is”, amelyet a 2014–2020 közötti
műszaki segítségnyújtási operatív program keretében nyújtanak be támoga-
tásra. 

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus formá-
ban a marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották. 

A határozattervezettel kapcsolatban módosításokat lehet megfogalmazni és
benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi
kormányhatározat 138. bekezdésének 12. cikkelye értelmében.

Dr.DorinFloreapolgármester

Szombaton közgazdász-vándorgyűlés
Október 10-én lesz a Romá-
niai Magyar Közgazdász Tár-
saság XXIX. Köz-
gazdász-vándorgyűlése. Az
élő közvetítés a szervezet Fa-
cebook-oldalán követhető,
több ismert vállalkozót és
szakembert is meghívtak az
előadásokra. A válság ellen-
ség vagy lehetőség? 10-én,
szombaton fény derül mind-
erre.

Nem éppen a szokásos módon,
de az idei évben sem marad el a Ro-
mániai Magyar Közgazdász Társa-
ság évente megszervezett
vándorgyűlése. A rendezvény alap-
vető célja, hogy lehetőséget teremt-
sen a szakmai fejlődésre, a
kapcsolatépítésre, valamint új ta-
pasztalatok és ötletek szerzésére. 

Meghívott előadóik olyan hely-
zetekre szeretnének rávilágítani,
amelyek a járvány következtében
mind a közoktatást, mind a gazda-

ságot látványosan befolyásolták, és
új megoldásokra, kihívásokra kész-
tettek mindannyiunkat. Fontosnak
vélik a felsoroltakat, hiszen az al-
kalmazkodóképesség és a megfe-
lelő stratégiák kidolgozása
elengedhetetlen a jelen körülmé-
nyek között. Minden válsághelyzet
rávilágít valamire, amin az emberi-
ségnek javítania kellene, vagy
éppen új lehetőségek felé irányít
bennünket. Kérdés, hogy tanulunk
mindezekből?

Három panel keretében három
különböző ágazat perspektíváját és
helyzetét fogják tárgyalni az elő-
adók, a nagy váltásokról és változá-
sokról a vállalkozások, a gazdaság
és az oktatás témakörében. Az első
panelben Bálint Csaba (a Román
Nemzeti Bank vezetőtanácsának
tagja, makrogazdasági elemző)
Mennyiben más 2020? és Nagy Ká-
roly (vezérigazgató, Promelek) Na,
hogyan tovább? című előadását

hallhatják. A második panelben dr.
Geréb László (egyetemi docens, a
REGA régiókutató egyesület el-
nöke) Válság 2020. Van, nincs?
Volt, lesz? és Farkas Levente (a
marketingiskola.ro és a Clarity
Consulting tulajdonosa) 2008 vs.
2020 című beszélgetésébe kapcso-
lódhatnak be. A harmadik panelben
Tánczos Levente (egyetemi tanár-
segéd, Sapientia EMTE, csíkszere-
dai kar) és Módi Tímea (tanár,
Báthory István Elméleti Líceum)
Kihívások az oktatásban című pa-
nelbeszélgetésében az oktatásban
felmerülő lehetőségekről és akadá-
lyokról lesz szó. 

A szervezők remélik, hogy 2021-
ben a személyes találkozás mind-
annyiunk számára megengedett
lesz, de addig is minden érdeklődőt
sok szeretettel várnak online szom-
baton reggel 9 órától a Facebookon:
https://www.facebook.com/rmkt.ro.
(közlemény)

Negyed évszázada van a román piacon 
a MOL

A MOL Románia idén október-
ben az első romániai MOL-töltőál-
lomás megnyitásának 25.
évfordulóját ünnepli, ez idő alatt
mintegy 200 millió dollárt fektetett
be a kiskereskedelmi hálózat és lo-
gisztikai rendszer szerves bővíté-
sébe és korszerűsítésébe, és
ezenkívül két fontos piaci szereplőt
vásárolt fel – Shell (2004) és
Eni/Agip (2014) – egy koherens,
hosszú távú fejlesztési terv kereté-
ben.

Mára a MOL Románia ügyfeleit
234 töltőállomásból álló hálózat
szolgálja ki, a vállalat emellett Me-
zőtelegden és Gyurgyevóban 
(Giurgiu) két üzemanyagraktárt,
Mezőtelegden egy LPG (autógáz)
terminált, valamint kenőanyag és
petrolkémiai részlegeket működ-
tet, továbbá magánszemélyeket és
vállalatokat célzó, kiterjedt ter-
mék- és szolgáltatásportfóliót fej-
lesztett ki. A MOL Románia több
mint 250 közvetlen alkalmazottja
mellett országszerte több mint
2700 személy dolgozik a töltőállo-
másokon.

A vállalat átfogó átalakuláson
megy keresztül, a cél, hogy az
üzemanyag-kiskereskedelmen túl-
mutatóan teljes körű mobilitási
szolgáltatóvá váljon, összhangban a
fogyasztói magatartás változásával
és Közép-, valamint Kelet-Európa
legnagyobb integrált olaj- és gázi-
pari vállalata, a MOL-csoport fej-
lesztési stratégiájával. 

„A MOL Románia az elmúlt 25
év alatt együtt növekedett a romá-
niai gazdasággal, hozzájárulva
annak fejlődéséhez is. Mindig
szem előtt tartottuk ügyfeleink fo-
lyamatosan változó igényeit, inno-
vatív termékeket és
szolgáltatásokat kínálva nekik. Az
elmúlt 25 évben a vállalat a MOL-
csoport erőteljes támogatását él-
vezve, és képzett szak-
embergárdája elkötelezett munká-
jának köszönhetően valósította
meg hosszú távú fejlesztési straté-
giáját. Ma a MOL Románia dina-
mikus gazdasági szereplő, készen
arra, hogy a kollégákkal, partne-
rekkel, ügyfelekkel és közössé-
gekkel együtt haladjon” – mondta
Camelia Ene, a MOL Románia
ügyvezető igazgatója.

„A MOL-csoport vezetésének
nevében szeretnék gratulálni a ro-

mániai csapatnak az elmúlt 25
évben elért sikerekért és a kiváló
eredményekért. A romániai üzleti
tevékenység és a román piac na-
gyon fontos pillér a MOL-csoport
számára, és továbbra is nagy fejlő-
dési és növekedési lehetőségeket lá-
tunk benne. További sikert és jó
egészséget kívánunk a romániai
csapat minden tagjának, valamint
sok örömöt és elégedett mosolyt az
ügyfeleinknek” – tette hozzá Rata-
tics Péter, a MOL-csoport fogyasz-
tói szolgáltatásokért felelős
ügyvezető igazgatója.
Egy vállalat, amely felkészült
a jövőre

A MOL jövőképe a következő tíz
évre nézve az, hogy a benzinkuta-
kat integrált szolgáltatásokat nyújtó
töltőállomásokká alakítsa át az uta-
zók számára – legyen szó akár élel-
miszerboltokról, kávészünetekről
vagy elektromos autók töltéséről. A
vállalat már megkezdte az átalaku-
lási folyamatot, fő célja, hogy lé-
pést tartson az innovációs
fejlesztésekkel, és az első számú
választássá váljon a mozgásban
lévő ügyfelek számára.

Általánosságban elmondható,
hogy a MOL-csoport stratégiáját
követve a MOL Románia fejlesztési
stratégiája három fő pillérre össz-
pontosít: digitalizáció, fejlesztés és
diverzifikáció. Tovább fejlesztjük
logisztikai rendszerünket és a töltő-
állomás-hálózatot az országban,
miközben diverzifikáljuk a portfó-
liónkban található termékeket és
szolgáltatásokat, hogy megfelel-
jünk ügyfeleink folyamatosan vál-
tozó igényeinek.
Mobilitás újragondolva

Az idők során a MOL Románia
új kiskereskedelmi kezdeményezé-
seket vezetett be: például a 2015-
ben elindított Fresh Corner
gasztrokoncepciót, vagy az elektro-
mobilitás terén kifejlesztett szolgál-
tatásokat, amelyek keretében 2017
óta zajlik egy elektromos töltőháló-
zat kiépítése MOL Plugee márka-
név alatt. A saját forrásokból és a
NEXT-E páneurópai projekt kereté-
ben kifejlesztett töltőpontok jelen-
leg több mint 20 MOL Románia
töltőállomáson állnak rendelke-
zésre.

Ugyanakkor változatos szolgál-
tatásokat és programokat kínáltunk

ügyfeleinknek, például a MultiBo-
nus hűségprogramot, vagy lehető-
séget autómosásra, pénzátutalásra,
romániai és magyarországi útdíjfi-
zetésre, illetve a használt olaj lea-
dására.

A MOL Románia volt az első
olyan olajipari vállalat Romániá-
ban, amely hűségprogramot indí-
tott: a MultiBonus program
2005-ben indult. Sikeres megvaló-
sításának köszönhetően idővel fo-
lyamatosan nőtt törzsvásárlói
bázisa.
B2B-termékek és megoldások

Vállalati ügyfelei kiszolgálása
érdekében a MOL Románia két
üzemanyagraktárt működtet, Mező-
telegden és Gyurgyevóban, vala-
mint egy LPG (autógáz) terminált
Mezőtelegden. Emellett teljes körű
üzemanyagkártya-portfólió áll az
olyan vállalati ügyfelek rendelke-
zésre, amelyek tevékenysége bel-
földi és nemzetközi utazásokat
feltételez; így 6000 töltőállomásból
álló, kiterjedt európai hálózathoz
van hozzáférésük, és könnyen sza-
bályozhatják a költséghatékonysá-
got, a biztonságot és az
üzemanyag-fogyasztást. A MOL
Románia jogi személyek számára
kialakított kínálatát kenőanyagok,
bitumen, petrolkémiai termékek és
LPG (autógáz) egészítik ki.
MOL, a közösségek 
megbízható partnere

Romániai jelenlétének 25 éve
alatt a MOL nemcsak fontos gazda-
sági szereplő volt, hanem megbíz-
ható partnere is azoknak a
közösségeknek, amelyek keretében
működik. A MOL hosszú távú tár-
sadalmi felelősségvállalási progra-
mok és jelentős támogatások révén
vesz részt a közösségek életében,
konkrét igényeket kielégítve olyan
kulcsfontosságú területeken, mint
az egészségügy, az oktatás vagy a
környezetvédelem. A MOL régóta
működő CSR programjainak eddig
több mint 250.000 kedvezménye-
zettje és résztvevője volt, a progra-
mok keretében több mint 4 millió
euróval támogatta a közösségeket.
Ezenkívül az elmúlt két évben a
MOL Románia több mint 1,5 millió
euróval támogatott olyan projekte-
ket, amelyek a romániai egészség-
ügyi rendszer javítását célozzák.
(közlemény)



LAKÁS

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Măgurei utcában, vagy csere is érdekel
egy garzonnal. Tel. 0745-996-819.
(9030)

MINDENFÉLE

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

VÁLLALOK festést, csempézést,
gipszkartonszerelést, parkettázást stb.
Tel. 0771-393-848, 0749-564-921.
(8991)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket,
szalagfüggönyöket, harmonikaajtó-
kat. Tel. 0265/218-321, 0744-121-
714, 0766-214-586. (8974)

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (9073-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Szívemben beleégett nyomok,
mit itt hagytak az esztendők.
Emlékek lángolnak a sírban,
mik soha nem felejthetők.
Lelkemben végleg beékelődtek,
mint sárba a lábnyom.
Mély érzés szálldogál bennem,
és repül gyönge angyalszár-
nyon.”
Ezekkel a gondolatokkal a szí-
vünkben emlékezünk a havadtői
MARTON (BANDI) ELLÁRA halá-
lának ötödik évfordulóján. 
A szeretteink nem hagynak el
minket. Egyszerűen csak eltűn-
nek a szemünk elől egy időre, de
várnak ránk… az árnyékok kö-
zött.   Tudjuk, hogy lelked fénye
vigyáz ránk.
Emlékét őrzi férje, Gyuri, leánya
és veje, fia, valamint négy drága
unokája. (9083)

Soha de soha nem veszítjük el
szeretteinket. Ők velünk vannak,
nem tűnnek el az életünkből.
Csak nem egy szobában va-
gyunk velük. 
Drága édesanyánkra, a szabédi
születésű VARGA ÁGNESRE em-
lékezünk halálának 4. évforduló-
ján. 
Örökre bánatos szerettei. (9123-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, dédapa, testvér, após és jó
szomszéd, 

id. ERCSEI FERENC 
életének 93. évében megpihent. 
Temetése október 8-án, csütörtö-
kön 14 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temető
cinterméből, unitárius szertartás
szerint. 

A gyászoló család. (9109-I)

Szomorú szívvel, de elfogadva
Isten akaratát tudatjuk, hogy

ORBÁN ROZÁLIA 
szül. Zsigmond 

életének 74. évében Magyaror-
szágon elhunyt. 
Temetése október 8-án, csütörtö-
kön 12 órakor lesz a marosszent-
györgyi katolikus temetőben,
református szertartás szerint. 

A gyászoló család. (9105-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
SZÁSZ ÁGNES 

a szeretett édesanya, nagymama,
rokon és ismerős 2020. október
5-én hosszú szenvedés után
csendesen megpihent. 
Örök nyugalomra a református
sírkertben helyezzük 2020. októ-
ber 7-én 13 órakor. 

A gyászoló család. (9117-I)

Az idő elmúlt, elszálltak az évek,
míg élünk, szívünkben megma-
rad szép emléked.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, feleség és nagy-
mama, 

ILYÉS MAGDOLNA 
életének 85. évében október 6-án
eltávozott közülünk. 
Temetése október 8-án, csütörtö-
kön 14 órakor lesz Marospéterla-
kán. 
Nyugalma legyen áldott! 

A gyászoló család. (9122-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett gyermek, testvér, nagy-
néni, sógornő, rokon, jó
szomszéd, ismerős, 

DEMETER JULIÁNNA IBOLYA 
méltósággal viselt, hosszú be-
tegség után 52. életévében csen-
desen megpihent. 
Drága halottunkat október 7-én,
szerdán 14 órakor a marosvásár-
helyi református temetőben he-
lyezzük örök nyugalomra.
Búcsúzik tőle édesapja, testvé-
rei, sógornői, unokahúgai és
unokaöccse. 

A gyászoló család. (-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki az Ercsei családnak
édesapjuk, id. ERCSEI FERENC 
elvesztése miatt. 
Az Úr vigasztalását és
megerősítő erejét kívánjuk a
gyászoló család részére. 
A Pandurilor u. 99-es lépcsőház
lakói. (9106-I)

Nem az a fájdalom, amitől
könnyes lesz a szem, 
hanem amit szívünkben hordo-
zunk némán, csendesen.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk október 4-ére, ami-
kor egy éve örökre itthagyott
bennünket a székelysárdi szü-
letésű GYÖRGY CSABA maros-
vásárhelyi lakos, akinek emléke
örökké élni fog szívünkben.
Bánatos felesége és szerető fia.
(9111)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

FÉMCSARNOKOTGYÁRTÓÉSSZERELŐCÉG MUNKÁ-
SOKAT alkalmaz. Tel. 0744-511-215. (9096-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből hálás, hogy
ismét sikeres az üzlete. Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert
ismét sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez
ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

ALOCATIVRT.
–Marosvásárhely,BartókBélautca2/A–

nyilvános  versenytárgyaláson bérbe adja Marosvásárhelyen az alábbi, nem lakás rendeltetésű helyisége-
ket:
1.1848.útialuljáró,123,76négyzetméter,közétkeztetésre,szerencsejátékokra,sportfogadásra
2.Győzelemtérialuljáró,9-eshelyiség,158,07négyzetméter,nemélelmiszer-kereskedelemre,szol-

gáltatásra
3.Győzelemtérialuljáró,10/1-eshelyiség,93,44négyzetméter,nemélelmiszer-kereskedelemre,szol-

gáltatásra
4.Győzelemtérialuljáró,14-eshelyiség,37,50négyzetméter,nemélelmiszer-kereskedelemre,szol-

gáltatásra
5.Rózsáktere1.szám,2-eshelyiség,103,62négyzetméter,szolgáltatásra,irodának
6.Forradalomu.2.,1-eshelyiség,58,30négyzetméter,szolgáltatásra,irodának
7.Forradalomu.3.,87,95négyzetméter,szolgáltatásra,irodának
8.Bolyaiutca1.,V.alagsorihelyiség,41,12négyzetméter,szolgáltatásra,irodának,raktárnak
9.Horeau.1.,52,14négyzetméter,szolgáltatásra,irodának
Aversenytárgyalásra2020. október 20-án 10 órától kerülsoradokumentációalapján,amelyeta

LocativRt.székhelyén,aBartókBélautca2Aszámalatt,a7-esirodábanlehetmegvásárolni(ára
100lej)október2-ától,naponta8–12óraközött.Feliratkozniésaziratokatbenyújtanioktóber19-én
12óráiglehet.
Aversenytárgyalásonazokvehetnekrészt,akikahatáridőigbenyújtjákarészvételidossziéjukat

éslicitálnak.
Bővebbfelvilágosításnapontaaszékhelyenésa0265/260-375(25-ösmellék)telefonszámonvagya

www.locativmures.rohonlapon.

Felhívás
ajánlattételre

1. A Marosvásárhelyi Tör-
vényszék melletti ügyészség –
Marosvásárhely, Mihai Viteazu
utca 23. szám, Maros megye, tel.
0265-265-152, fax: 0265-264-
512 – ingatlant vásárolna, amely
a Szászrégeni Bíróság melletti
ügyészség székhelyéül szol-
gálna. Erre vár ajánlatokat.

2. Finanszírozási forrás: ál-
lami büdzsé.

3. Odaítélési procedúra: belső
eljárás.

4. A dokumentáció beszerez-
hető ingyen papíralapon, a szék-
helyen, vagy elektronikusan
letölthető a Marosvásárhelyi Fel-
lebbviteli Bíróság melletti
ügyészség honlapjáról:
http://pcatgmures.mpublic.ro 

5. Az ajánlatok benyújtásának
határideje: 2020. október 22., 15
óra, a szerződő fél székhelyén.
Az ajánlatot román nyelven kell
megszerkeszteni. 

A felhívás az ajánlattételre
megtalálható a SEAP-platfor-
mon is. 

GândilăValentinaMaria
legfőbbügyész
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