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(Sz)épülő Nyárádremete

Új épületektől a kisvasút-terepasztalig

Újrazsindelyezik
a református
temető
ravatalozóját

Az idő kikezdte a marosvásárhelyi református temető ravatalozójának zsindellyel fedett tetőzetét, ezért
mihamarabb teljes felújításra szorul.
Az északi tetőrészt halottak napja előtt
már kicserélték, jövőben következik a
többi – tájékoztatott Henter György, a
marosvásárhelyi tíz református egyházközség kuratóriumának elnöke.

____________2.
Kétnapos kaland
az online térben

Immár ötödik alkalommal szervez
gyermekfesztivált a hét végén, november 6-7-én a marosvásárhelyi Creactivity Egyesület. Előző fesztiváljaik
személyes részvétellel zajlottak, és
több száz gyerek fordult meg ezeken a
tematikus rendezvényeken, ellenben
idén, a járványügyi helyzetre való tekintettel, az online térbe költözik a tartalmas kikapcsolódást kínáló
esemény. Interaktív játékokra, kulturális- és sportbemutatókra, kézművesműhelyekre, táncoktatásra és
rengeteg kihívásra számíthatnak a
gyerekek.

____________4.
Szobrokat
„szóra bíró” fiatalok
Nyárádremetén jártunk a legutóbb, ahol egy folyamatosan
fejlődő, új épületekben, megvalósításokban és hamarosan
megvalósuló tervekben sem szűkölködő község képe bontakozott ki előttünk. Nyárádremete földrajzilag is szerencsés
helyen van, hiszen közel fekszik mind Szovátához, mind Marosvásárhelyhez vagy Szászrégenhez, és hozzá tartozik az
utóbbi években, illetve évtizedekben a turisztikai térképre is

Fotó: Nagy Tibor

felkerült, kulturális fesztiválokban egyre gazdagabb Mikháza
és az üdülőfalu Vármező. A Felső-Nyárádmente legnagyobb
településének polgármesterével, a harmadik alkalommal is
újraválasztott Magyari Péterrel beszélgettünk.

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

A Bernády Napok egyik fő célkitűzése
a kezdetektől a fiatal nemzedék megszólítása volt. Az általános iskolások
és a licisták csapatvetélkedőkre készülve vagy egyéni munkák készítése
közben kerülhettek közelebb a városépítő polgármester alakjához, szellemiségéhez, és ezzel együtt
Marosvásárhely múltjához, jelenéhez.

____________5.

A nép „szolgái”?

Az állami vezetők feladata és hatásköre az állam legfőbb központi
igazgatása, a közügyek intézése és vezetése. A miniszter az államigazgatás valamely ágazatát irányító, általában minisztériumnak nevezett
hivatalt vezető személy, egyben az államigazgatás legfőbb testületi szervének, a kormánynak a tagja, az egyik legmagasabb rangú politikai
vezető a modern államokban. A megnevezés a latin minister szóból
ered, amelynek eredeti jelentése „szolga”, illetve „segéd”. A szó eredetileg arra vonatkozott, hogy a tisztség viselőjét az államfő maga mellé
vette, hivatása, feladata és hatásköre a közügyek intézése és vezetése.
Tehát az ország vezetői tulajdonképpen a nép szolgái, és egy ország
vezetőinek az ország népének jólétén kell(ene) dolgozniuk. E bevezető
után nézzük meg, mi történik Romániában.
Mindenki emlékszik arra, hogy kb. egy hónapja a koronavírus-járvány sújtotta országnak az államelnök legjobb kikapcsolódásként a
golfot ajánlotta. Mindenkinek tanácsolta, hogy próbálja ki ezt a relaxáló játékot. Bizonyára azt gondolta, egy-egy Covid-kórházban töltött
munkanap után a hullafáradt orvosok, egészségügyi dolgozók hanyatthomlok rohannak majd golfozni. És ezt teszik azok is, akik a csillagos
eget súroló energiaszámlákat kapnak. Elvégre maga az elnök ajánlotta… stresszoldóként.
Az államfő jó példával járt elöl, és a hét végén a több mint
60 halálos áldozatot követelő Colectiv-tűzeset hatodik évfordulóján,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 5 perckor,
lenyugszik
17 óra 7 perckor.
Az év 306. napja,
hátravan 59 nap.

Újrazsindelyezik
a református temető ravatalozóját

Ma ACHILLES,
holnap GYŐZŐ napja.
GYŐZŐ:a Viktor név magyarosító fordításaként keletkezett a
XIX. században.
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4,9488

4,2769
1,3734
245,6884

Kétszáz új fertőzés

A járvány kezdetétől tegnapig (november 1-jéig) Maros megyében 35.030 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap 200-zal nőtt a megyében az új esetek száma, 14
korábbi fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn
427 koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban,
17-en fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig
32.586-an gyógyultak meg, és 1223-an vesztették életüket
a megyében a Covid-19 miatt.

Folytatódik a nagytakarítás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által indított őszi
nagytakarítás november 3-án, szerdán és 4-én, csütörtökön
a Dózsa György utca környékén folytatódik az alábbi ütemterv szerint: november 3. – Dózsa György utca az állomástól, Béga, Gyulafehérvári, Kalapács, Radnóti, Ludas,
Törcsvári, Caraiman, Bogáti, Nyíres, Malomfalvi, Bodoni,
Muntean Ilie, Cséplő utcák; november 4. – Dózsa György
utca az állomástól, L. Rebreanu, Laposnya, Lugas, Állomás
tér, Tordai, Nagyenyedi, Fogaras, Cukorgyár, Jilava, Rozmaring, Temes, Egység, Pajka Károly, Váltóőr, Közlegelő,
Cséplő, Rakodó, Rakodó út, Termés, Kurta utcák. A takarítási akció november 19-ig zajlik. Bővebb tájékoztatás a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Facebook-oldalán,
illetve a http://www.tirgumures.ro honlapon.

Már igényelhető a fűtéspótlék

November elsejétől fogadják a lakásfűtésre és az energiadíj-pótlék folyósítására a kérelmeket. A Marosvásárhelyi
Szociális Igazgatóság a nyári színpadnál, a Rózsák tere 42.
szám alatt fogadja személyesen az igénylőket, vagy elektronikus úton kitöltve, aláírva lehet elküldeni (intelligens
PDF) az igénylést a registratura.das@tirgumures.ro e-mailcímre, az igazoló iratokkal együtt. Azok a családok részesülhetnek belőle, akiknek az egy családtagra jutó nettó havi
jövedelme nem haladja meg az 1386 lejt, illetve olyan egyedülálló személyek, akiknek nettó havi jövedelme nem haladja
meg a 2053 lejt. Megkeresésünkre Andreia Moraru, az igazgatóság vezetője elmondta, hogy a kérelem személyes benyújtása nincs az oltási védettségi igazoláshoz kötve.
Bővebb felvilágosítással munkanapokon a 0365/430-859,
0725-403-312, 0725-403-315 telefonszámokon szolgálnak.

December 5-ig látogatható
a vándorkiállítás

December 5-ig, keddtől péntekig 9–16 óra között, hétvégén
9–13 óra között tekinthető meg a Maros Megyei Múzeum
várbeli épületében a nemrég megnyílt Ideje az építésnek
című vándorkiállítás. A Teleki László Alapítvány tárlata erdélyi műemlékek restaurálási folyamatait mutatja be, az
épületekről készült művészi fotók és ismeretterjesztő leírások mellett több eredeti tárgy, kordokumentum, műtárgymásolat, hang- és filmfelvétel is segíti, hogy a látottak az
érdeklődők és a hozzáértők számára egyaránt emlékezetesek legyenek. A bemutató mindezeken túl számos interaktív elemet is tartalmaz, így a látogatók maguk is
megtapasztalhatják a restaurátori munka nehézségeit és
szépségeit. A tárlat a kolozsvári és marosvásárhelyi helyszín után továbbindul erdélyi körútján.

Téves riasztás farkasjárásról

Vasárnap este Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a marosvásárhelyieket, hogy a Somostető környékén szabadon
jár egy farkas. Mint kiderült, a környék kerülésére intő telefonos üzenet téves riasztás volt, valaki ugyanis egy német
juhászkutyát nézett farkasnak.

Tűz a Hidegvölgyben két áldozattal

Két kisgyerek vesztette életét a marosvásárhelyi Hidegvölgyben szombaton keletkezett lakástűzben. Médiaforrások szerint az ingatlanban egy harmadik kiskorú is
tartózkodott, neki sikerült kimenekülni a lángok elől. A tűzoltók eloltották a tüzet, a kimenekült gyerek egészségi állapota jó. A hatóság a tűz keletkezésének okát vizsgálja.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Mezey Sarolta

A műemlékként nyilvántartott épület cserefából épült
1698-ban, amit az épület mestergerendájának felirata igazol: ISTENÜNK DICSŐSÉGÉRE TISZTELETIRE AZ
NÉHAI NAGY, ÉS BOLDOG EMLÉKEZETŰ MÉLTOSÁGOS UR T:N; SZÉKI TELEKI MIHÁLY UR ÖZVEGYE T:N: VÉR JUDIT ASZSZONY ECCLESIANKHOZ
CONFERALT BENEFICIUMÁBOL ÉPITETETt, TISZTELETES HALMÁGYI MIHÁLY URAM BIROSÁGÁBAN 1698. AEDILES GEORGIU TÖKE, & JOHANNES
GOMBKÖTÖ, ARCHI, JOH, TOHt, GAS, Patoházi,
GEOR, KENYERES.
Több mint három évszázaddal ezelőtt a mesterek úgy illesztették össze az épületelemeket, hogy egyetlen vasszeget

sem használtak. Művészettörténészek szerint Erdély legrégebbi ravatalozójáról van szó, melynek építését – mint ahogyan a mestergerendán is szerepel – Széki Teleki Mihály
kancellár özvegye, Veér Judit adománya tette lehetővé.
– Mivel a ravatalozó épületét a mesterek fazsindellyel
fedték, s ez az anyag idővel elkorhad az időjárás viszontagságai – a fagy, a nagy hőség – miatt, a tetőzet javításra
szorul. Az új zsindelyt egy székelyvarsági mester, Károly
Tamás és csapata hasította. Halottak napja előtt újra is fedték az épület északi oldalát. Tudni kell, hogy ezek a zsindelyek kisebb méretűek, mint amit manapság épületek,
házak, filagóriák, kerítéstetők fedésére használnak, ezért a
mesternek ez a fajta zsindelye nem is volt raktáron. A ravatalozó nyugati tetőrészét jövő tavasszal újítjuk fel, oda
nagyon sok zsindelyre lesz szükség, aminek elkészítése
időigényes feladat. A mesterek most annyit tettek, hogy a
tető többi részén a nagyon korhadt zsindelyeket kicserélték,
hogy a csapadék ne folyjon be az épületbe. Az új zsindelyt
gomba- és tűzvédő anyagokkal kell kezelni, hogy ezek
időtállóak maradjanak– tájékoztatott Henter György vártemplomi lelkipásztor, a kuratórium elnöke.
A felújítást a tíz marosvásárhelyi egyházközség kuratóriumának a költségvetéséből fedezik.

Módosult az Erdélyi Magyar Televízió helye a Digi
(RCS & RCS) kínálatában, miután a legnagyobb hazai
előfizetéses televízió és széles sávú internetszolgáltató
frissítette csatornalistáját. Ahhoz, hogy a néző az Erdély

TV műsorait továbbra is követhesse, a rendszer frissítésére van szükség. Amennyiben a rendszer frissítése után
sem jelenik meg az Erdély TV a csatornalistán, keresse
fel a kábeltévé-szolgáltatót!

Az idő kikezdte a marosvásárhelyi református temető ravatalozójának zsindellyel fedett tetőzetét, ezért mihamarabb teljes felújításra szorul. Az
északi tetőrészt halottak napja előtt már kicserélték, jövőben következik a többi – tájékoztatott
Henter György, a marosvásárhelyi tíz református
egyházközség kuratóriumának elnöke.

Mezey Sarolta

Módosult az Erdélyi Magyar Televízió jelenléte
a Digi csatornalistáján

RENDEZVÉNYEK

Szimfonikus hangverseny

November 4-én, csütörtökön 19 órától a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és a Marosvásárhelyi TVR közös
szervezésében szimfonikus hangversenyre kerül sor a
Kultúrpalota nagytermében. A filharmónia szimfonikus
zenekarát Jascha von der Goltz németországi karmester vezényli. Szólót játszik Valentin Şerban hegedűművész. Műsoron: J. Sibelius- és I. Stravinsky-művek.
Jegyek a filharmónia jegypénztáránál, online az Eventbook honlapján kaphatók. A Marosvásárhelyi Állami Fil-

harmónia koncertjein a 12 év fölöttiek kizárólag QR-kóddal ellátott oltásigazolással (melynek érvényessége a
teljes oltás felvételétől számított 10 nap után kezdődik),
illetve a fertőzésen való átesésről szóló igazolással vehetnek részt.

Káli István könyvbemutatója

November 5-én, pénteken 17 órától a marosvásárhelyi
Studium Prospero Kulturális Központ előadótermében
(Forradalom utca 8. szám) mutatja be a Mentor Könyvek Kiadó a Prae Kiadóval (Budapest) közös gondozásban megjelent új könyvét, Káli István Klastrom utca
kettő című regényét. A szerzővel Markó Béla beszélget.
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Klaus Iohannis felfüggesztését kezdeményezte
az AUR

Az AUR társelnöke szerint az államfő leváltását az indoGeorge Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség
(AUR) társelnöke hétfőn bejelentette, hogy a párt kolja, hogy immáron két ízben bízott meg kormányalakítással
megkezdi a Klaus Iohannis államfő felfüggesztésére olyan személyeket, akiknek nem sikerült parlamenti többséget
szerezniük.
irányuló eljárást.
A politikus a parlament épületében adott nyilatkozatában
közölte, az államelnök felfüggesztését támogató aláírásokat
gyűjtenek a képviselők és szenátorok körében. „Ígéretet kaptunk több párt törvényhozóitól, hogy alá fogják írni az államfő
felfüggesztéséről szóló indítványt” – tette hozzá az AUR vezetője.
Simion azt mondta, már a Ciucă-kormány miniszterjelöltjeinek keddi meghallgatása közben elkezdik gyűjteni az aláírásokat. Első lépésként a törvényhozók harmadának
kézjegyére, azaz 156 aláírásra van szükség, majd 234 szenátornak és képviselőnek kellene megszavaznia a kezdeményezést a parlamentben – magyarázta.

„Az alkotmány szerint – amelyet Klaus Iohannis mandátumának egész ideje alatt lábbal tiport – jelen helyzetben előre
hozott választásokat kell kiírni. Ugyanakkor, hogy kíméljük a
románok zsebét és idegeit, az előre hozott választásokkal egy
időben meg kell tartani a népszavazást az elnök leváltásáról
is” – fogalmazott.
A politikus azt állítja, már váltottak üzeneteket a témában a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) volt elnökével, Ludovic Orbannal, és hamarosan személyes találkozóra is sor kerül. Ugyanakkor több PNL-s és USR-s törvényhozó is jelezte, hogy
támogatná a kezdeményezést – nyomatékosította.
(Agerpres)

Megkezdődött a romániai súlyos betegek
Németországba szállítása

Német katonai repülőgéppel szállították hétfőn Bu- az egymillió lakosra jutó Covid-halálesetek egyhetes mozgókarestből Németországba az első hat, súlyos álla- átlaga, vagyis lakosságarányosan itt követeli a legtöbb áldopotban lévő romániai koronavírusos beteget – zatot a járvány.
Az újonnan diagnosztizált heti fertőzések száma július kötájékoztattak a hírtelevíziók.

Magyarország, Lengyelország és Ausztria után Németország már a negyedik uniós tagállam, amely olyan, válságos állapotban lévő fertőzöttek átvételével segíti Romániát, akiknek
a túlterhelt hazai egészségügyi rendszer nem tud megfelelő ellátást biztosítani. Németország 18 romániai koronavírusos
beteg kezelését vállalta.
Romániában egy hete tetőzött a járvány negyedik hulláma,
a napi esetszámok csökkenni kezdtek, de a kórházakra nehezedő nyomás még nem enyhült. A kórházakban hétfőn több
mint 20 ezer fertőzöttet ápoltak, a súlyos betegek közül 1876nak jutott ágy az intenzív terápiás részlegeken. A többiek továbbra is a sürgősségi ügyeleteken várják, hogy valahol
felszabaduljon számukra egy hely az intenzív osztályon, vagy
külföldre szállítsák őket.
A járványügyi válságtörzs összegzése szerint Romániában
továbbra is hárompercenként meghal egy koronavírusos beteg,
az áldozatok száma immár második hete meghaladja a háromezret. Október 8-a óta a világon Romániában a legmagasabb

zepe óta először csökkent a múlt héten (86 ezerrel) az előző
hetihez (105 ezerhez) képest. Míg az új esetek száma egy hét
alatt 18 százalékkal szorult vissza, az elhalálozásoké (3072)
csak 4 százalékkal csökkent az előző héthez viszonyítva.
A járványgörbe tetőzéséről szóló hírekkel egy időben az
uniós zöld igazolvány használatának bevezetésekor hirtelen
megugrott oltakozási hajlandóság is visszaesett.
Romániában vasárnap átlépte a hétmilliót a beoltottak
száma, így a beoltható (12 év feletti) lakosság átoltottsága
meghaladta a 41 százalékot. A hatmilliós küszöböt október 18án lépték át. Kevesebb mint két hét alatt tehát több mint egymillió ember vette fel az oltást, vagyis ebben az időszakban
több mint 75 ezerrel emelkedett naponta a beoltottak száma.
Az elmúlt hét végén azonban az újonnan beoltottak számának addig meredeken felfelé ívelő görbéje hanyatlani kezdett:
a múlt heti százezret meghaladó csúcsértékek után szombaton
már csak 57 ezren, vasárnap pedig 41 ezren jelentkeztek az
első adag oltásra Romániában. (MTI)

Az északmacedón ellenzék választásokat követel
a kormányfő lemondása után

Az északmacedón jobboldali ellenzék előrehozott
parlamenti választásokat követel azután, hogy a
helyhatósági választások sikertelensége nyomán
vasárnap este lemondott Zoran Zaev baloldali kormányfő – közölte a szkopjei sajtó hétfőn.

Az önkormányzati választásoknak vasárnap volt a második
fordulója, és a miniszterelnök előre bejelentette, hogy ha pártja
nem nyeri el a szkopjei polgármesteri tisztséget, akkor lemond. Zoran Zaev emellett a Szociáldemokrata Párt elnöki
tisztségéről is lemondott.
A politikus közölte, hogy nincs szükség előrehozott választásokra, a kormánykoalíció pártjai ugyanis a törvény értelmében választások nélkül is megállapodhatnak abban, hogy ki
lépjen a távozó kormányfő helyére.
A jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRODPMNE) szerint viszont oly mértékű vereséget szenvedtek a

szociáldemokraták, hogy a kormányfő lemondása után igenis
előrehozott választásokat kell tartani, hogy kiderüljön, a nép
milyen vezetést képzel el az ország élére.
Hrisztijan Mickoszki, a VMRO-DPMNE elnöke szerint
Zoran Zaev lemondásával a teljes kormány elveszítette legitimitását, ezért új kormányt kell választani.
Zoran Zaev 2017 óta volt Észak-Macedónia miniszterelnöke, és vezetése alatt nyílt meg a lehetőség az ország előtt
az Európai Unióhoz való csatlakozásra, mert kormánya rendezte Görögországgal az évtizedek óta tartó névvitát. Az EU
azonban egyelőre nem adott szabad jelzést a csatlakozási
tárgyalásoknak, viszont a volt jugoszláv tagköztársaság
immár Észak-Macedónia néven tavaly csatlakozott a NATOhoz.
A tavalyi parlamenti választáson a szociáldemokraták csak
egy hajszállal előzték meg jobboldali riválisukat, így a 120
tagú parlamentben 62 képviselőjük lett. (MTI)

Ideiglenesen bezárt a sanghaji Disneyland,
miután találtak egy fertőzött látogatót

Ideiglenesen bezárt a sanghaji Disneyland, miután található, különböző felületekről és tárgyakról is, de ezekben
a park egyik látogatójáról röviddel ottjárta után ki- sem mutatták ki a vírus jelenlétét.
A szigorú intézkedéseket az után léptették életbe, hogy a
derült, hogy elkapta a koronavírust – számolt be a
Sanghajjal szomszédos Csöcsiang tartomány székhelyén,
kínai sajtó hétfőn.

A CGTN pekingi székhelyű, nemzetközi hírcsatorna tudósítása szerint a park igazgatósága vasárnap este jelentette be,
hogy a járványkezelési előírásokkal összhangban hétfőn és
kedden mindenképp zárva tartanak. Az újranyitás időpontját
egyelőre nem tudni.
A bejelentéssel egy időben a parkban és az ahhoz tartozó,
üzleteknek és éttermeknek helyet adó Disneytownban tartózkodó látogatók mindegyike csak nukleinsavas vírusteszt elvégzését követően hagyhatta el a népszerű látogatóközpontot,
azzal a feltétellel, hogy 24 óra elteltével újabb tesztelésnek
veti alá magát, és tizenkét napon át „önellenőrzést” folytat. Ez
jellemzően a naponta többszöri testhőmérséklet-mérést és a
járványügyi óvintézkedések – a többi közt a társas érintkezések kerülése, arcmaszk viselése – szigorú betartását jelenti a
kínai járványkezelésben.
A CGTN a helyi egészségügyi hatóságok közlésére hivatkozva arról is beszámolt, hogy hétfő reggelig közel 34 ezer
olyan embert teszteltek le, aki a hétvégén a sanghaji Disneylandben járt. Az addig elvégzett tesztek mindegyike negatív
eredményt produkált, vagyis újabb fertőzöttet nem azonosítottak a látogatók között. Emellett 920 mintát vettek a parkban

Hangcsouban egy embert vasárnap délután koronavírus-fertőzöttként szűrtek ki. Az utazó ezt követően arról számolt be,
hogy egy nappal korábban a sanghaji Disneylandben járt.
A kínai nemzeti egészségügyi bizottság hétfői jelentése szerint az ország szárazföldi részén az előző napon 59 új, belföldi
fertőzésből eredő Covid-19-es megbetegedést regisztráltak.
Az új esetek közül a legtöbbet az északkeleti Hejlungcsiang
tartományból jelentették, emellett az ország további nyolc területén azonosítottak tünetekkel is rendelkező fertőzötteket
vasárnap. Jelenleg összesen 869 beteget ápolnak kórházban
Covid-19-megbetegedés miatt a kínai szárazföldön.
Csung Nan-san, Kína vezető járványügyi szakértője egy
egészségügyi szakértőknek tartott szombati előadáson azt
mondta, hogy az elmúlt két hétben a Kína 14 tartományára kiterjedt járványhullámot egy hónapon belül meg fogják tudni
fékezni. Csung arra számít, hogy az év végéig az 1,4 milliárdos kínai lakosság nyolcvan százaléka megkaphatja majd a
koronavírus elleni védőoltások minden dózisát.
A kínai egészségügyi bizottság pénteki jelentése szerint a
teljesen beoltottak száma Kínában már meghaladta az 1,07
milliárdot. (MTI)

Ország – világ
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Kevesebb félévi dolgozat lesz

December 6-ától kezdődik a dolgozatírások időszaka, és idén kevesebb félévi dolgozatot kell írniuk
mind a nyolcadikosoknak, mind a középiskolásoknak
– közölte hétfőn Sorin Cîmpeanu. Az ügyvivő oktatási
miniszter szerint a nyolcadikosok három helyett kettő,
a középiskolások pedig négy helyett három dolgozatot írnak idén. Azt is elmondta, a diákok jegyeinek lezárásához szükséges osztályzatok minimális számát
kettőre csökkentik. Ha valakinek van két jegye, illetve
egy harmadik a dolgozatra, mivel utóbbi 25 százalékos arányban számít bele a félévi jegybe, a két másik
jegynek nagyobb súlya lesz, egyenként 37,5 százalékot tesznek majd ki – magyarázta. Sorin Cîmpeanu
elmondta, mindegyik tanár maga döntheti el, mikorra
időzíti a félévi dolgozatot úgy, hogy a tanulóknak
szükség esetén legyen idejük javítani a jegyen. Azok
a diákok, akik tőlük független okok miatt – azaz megfertőződés vagy karantén – nem tudnak részt venni
a dolgozatíráson, az iskolába való visszatérésük után
bepótolhatják ezt, akkor is, ha csak a második félévben térnek vissza – fogalmazott a tárcavezető.
(Agerpres)

Nyálteszteket kapnak az iskolák

Jövő héttől elérhetők lesznek az iskolákban a nyáltesztek a koronavírus-fertőzés kimutatására – jelentette be Sorin Cîmpeanu ügyvivő oktatási miniszter.
Hétfői sajtónyilatkozatában a tárcavezető rámutatott,
hogy a beszerzési eljárás folyamata a vége felé közeledik, és a jövő hét folyamán a katasztrófavédelmi
főigazgatóság (DSU) közvetítésével kiosztják a teszteket az oktatási intézményeknek. Az ügyvivő miniszter szerint a DSU annyi tesztet rendelt, hogy a
mennyiség az összes iskolás és óvodás, illetve tanügyi alkalmazott heti kétszeri tesztelésére elég legyen. Cîmpeanu megemlítette ugyanakkor, hogy a
tanfelügyelőségek által hétfőn közzétett adatok értelmében a tanügyi személyzet átoltottsága sok helyen
meghaladja a 90 százalékot. Beismerte azonban,
hogy a minisztériumi alkalmazottak körében nem
ennyire örvendetes a helyzet, csupán 66%-os az átoltottság. A legutóbbi adatok szerint 303.000 tanulót
oltottak be ez idáig koronavírus ellen: 80 ezren a 12
és 15 év közötti korosztályhoz, 223 ezren a 16 év
fölötti korosztályhoz tartoznak. Ez valamivel több mint
25%-os átoltottságot jelent a tanulók körében – szögezte le a miniszter. (Agerpres)

Új ügyvivő vezérigazgatót
neveznének ki

Ügyvivő vezérigazgató kinevezését sürgeti a parlamenttől a Román Rádiótársaság (SRR) és a Román
Televíziótársaság (SRTV) élére a két médiaintézmény több szakszervezetét tömörítő FAIR-MediaSind
szakszervezeti szövetség. Hétfői közleményükben
emlékeztettek arra, hogy Liviu Popescu és Ramona
Săseanu korábbi ügyvivő vezérigazgatók mandátuma október 29-én éjfélkor lejárt. A parlament egyesített házbizottsága aznap elindította ugyan az SRR
és az SRTV új igazgatótanácsi tagjainak kinevezési
eljárását, de a két intézménynek jelenleg nincs vezetője, így fennáll az a veszély, hogy az alkalmazottak
nem kapják meg a fizetésüket. A szakszervezeti szövetség emlékeztetett arra is, hogy ügyvivő vezérigazgatók hiányában nem lehet megválasztani az
alkalmazottak képviselőit az igazgatótanácsokba.
Ezért arra kérik a parlamentet, hogy a két médiaintézmény tevékenységét szabályozó törvénynek megfelelően sürgősen hozza meg a helyzet feloldásához
szükséges intézkedéseket. (Agerpres)

A nép „szolgái”?

(Folytatás az 1. oldalról)
miközben megemlékezés folyt a tragédia helyszínén,
golfozva kapcsolódott ki. Talán az egyiptomi piramis-,
illetve múzeumlátogatások okozta stresszt levezetendő.
Közben – ne legyünk rosszmájúak – nem feledkezett
meg a tragédiában elhunytakról sem, egyik tanácsosával egy koszorút küldött azzal a felirattal, hogy mindig
emlékezni fog rájuk.
Az államfő csupán egy ember, viszont a többi politikus sem törődik sokkal jobban az emberek sorsával.
Majd talán a következő választási kampányban, amikor
újra szavazatot koldulnak tőlük.
Jelenleg is folytatódik a hetek óta tartó olcsó politikai
hacacáré, „kormányalakítás” címszó alatt. Miután az
elnök „kedvencét” bizalmatlansági indítvánnyal menesztették, egy sikertelen kormányalakítás után már a
második kormányfőjelölt próbál magának szövetségeseket összeverbuválni a következő parlamenti szavazásra. Egyelőre kevés eséllyel. Elemzők szerint Iohannis
így akarja minél tovább funkcióban tartani a jelenlegi
ügyvivő miniszterelnököt.
Lévén tegnap halottak napja, nem feledkezhetünk
meg arról, hogy Romániában napi több száz halálos áldozatot szed a koronavírus, emberek halnak meg a túlzsúfolt, gyengén felszerelt kórházakban.
Ez azonban nem igazán érdekli a politikusokat. Majd,
ha jönnek a választások…
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Szabadságért, autonómiáért és a régiók egyenlőségéért!

Erdély-szerte őrtüzek, gyertyák

Bár a korábbi években őrtüzek jelezték az összetartozás
fontosságát, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a tavalyihoz hasonlóan idén is arra
kérte azoknak a településeknek a lakóit, ahol a helyi önkormányzat nem vállalta a
máglyagyújtás megszervezését, hogy otthonaikban emlékezzenek meg Székelyföld
autonómiájáról.

Mózes Edith

Arra kérte híveit, hogy a járványügyi előírások betartásával elsősorban magánterületeken gyújtsanak
őrtüzeket, ahol pedig erre nincsen
lehetőség, az ablakokba tett gyertyákkal jelezzék a Székelyföld autonómiája iránti igényüket.
Az SZNT az őrtűzgyújtás időpontjában tette közzé közösségi oldalán az esemény kiáltványát,
amelyet több helyszínen is felolvastak.
A kiáltvány kimondja: „Ma, október 31-én, Székelyföld autonómi-

ájának napján azért gyűltünk össze
– székelyek és a velük szolidáris
közösségek tagjai –, hogy ismételten kinyilvánítsuk igényünket Székelyföld autonómiája iránt.”
A nemzeti régiók ügye európai
üggyé vált!
„Az elmúlt egy évben a nemzeti
régiókért indított polgári kezdeményezés aláírásgyűjtését sikerrel zártuk, és soron következik, hogy az
Európai Bizottság sikeresnek nyilvánítsa a kezdeményezést.
Megalkottuk a nemzeti régiók fogalmát, megteremtve ezzel az alapot
e
régiók
népeinek
együttműködésére. Távlatot nyitottunk a közös célok megfogalmazására, függetlenül attól, hogy e
régióknak mi a jogállása saját államukon belül. El fogjuk érni, hogy a
nemzeti régiók a közösségi jog alanyaivá váljanak.
A nemzeti régiók ügye, s ezzel a
székelység ügye visszavonhatatlanul európai üggyé vált!” – áll egyebek mellett a kiáltványban.

Creactivity országos gyerekfesztivál

A továbbiakban az SZNT követeli az Európai Uniótól, hogy a globalizmus erőinek kiszolgálása
helyett fordítsa tekintetét Európa
történetileg kialakult, ám önálló állammal nem rendelkező, vagy idegen állam területén élő nemzeti
közösségeire és ezek hazájára, a
nemzeti régiókra, és igényli Székelyföld területi autonómiáját úgy,
ahogy azt a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott autonómia statútum megfogalmazta.
A kiáltványt a Székelyföld autonómiájának napján a Székelyföld
településein összegyűlt közösségek
nevében Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács elnöke írja alá.
A budapesti Hősök terén is
fellobbant a láng
Magyarországon már a hagyományos őrtüzek is fellobbantak, egy
időben a székelyföldi gyertyagyújtással.
„Ez az őrtűz jelenti azt, hogy
egymásnak nem csak a barátai, ismerősei, hanem testvérei is vagyunk” – fogalmazott Potápi Árpád

Kétnapos kaland az online térben

Immár ötödik alkalommal
szervez gyermekfesztivált a
hét végén, november 6-7-én
a marosvásárhelyi Creactivity
Egyesület. Előző fesztiváljaik
személyes részvétellel zajlottak, és több száz gyerek fordult meg ezeken a tematikus
rendezvényeken,
ellenben
idén, a járványügyi helyzetre
való tekintettel, az online
térbe költözik a tartalmas kikapcsolódást kínáló esemény.
Interaktív játékokra, kulturális- és sportbemutatókra, kézművesműhelyekre, táncoktatásra és rengeteg kihívásra
számíthatnak a gyerekek.

Menyhárt Borbála

Az utóbbi időben, a járványhelyzet miatt egyre kevesebb a gyerekeket megszólító rendezvény, emiatt
is döntöttek úgy, hogy megszervezik az immár hagyományosnak számító fesztivált az online térben.
Szeretnének ezáltal a gyerekek számára tartalmas kikapcsolódási lehetőséget kínálni, interaktivitásra
késztetni, illetve kihívások elé állítani őket – fejtette ki lapunknak Gál
Csilla, a Creactivity Egyesület elnöke.

Mint mondta, nem az a cél, hogy
egy teljes hétvégére a számítógép
elé vonzzák a gyerekeket, és esetleg
egy családi kirándulós programot
felcseréljenek a képernyőre, de ha
éppen nincs más elfoglaltságuk,
megpróbálják aktívvá tenni a hétvégéjüket, különböző programokat,
sporttevékenységeket, edzési lehetőségeket, kézművesműhelyeket,
táncbemutatókat kínálnak fel a 6-12
éves korosztály számára, különféle
táncstílusokban
koreográfiákat
lehet elsajátítani a szombaton és vasárnap 11-18 óra között zajló fesztivál keretében.
A szervező arra kérte a szülőket,
hogy a hét első felében szánjanak
néhány percet arra, hogy átnézzék a
fesztivál programját, amit kedden,
november 2-án a szervezők közölni
fognak a Creactivity Egyesület Fa-

cebook-oldalán; tájékozódjanak,
mely időpontokban milyen programokba lehet bekapcsolódni, az
egyes partnerszervezetek mivel készülnek, és válasszanak ki néhányat, legyen az egy sportprogram,
egy tánc, vagy egy kézműves-tevékenység, amely felkelti a gyerek érdeklődését, hiszen egy órába két
foglalkozás is belefér. A fesztivál
programjait a Creactivity.org.ro Facebook-oldalon lehet majd követni,
és jó lenne, ha a számítógép, tablet
előtt a rendelkezésre állna egy, legalább két négyzetméteres felület,
ahol a gyerek mozogni tud, ugyanis
az edzők által bemutatott gyakorlatokba be lehet kapcsolódni, kimondottan kezdőknek szánják az egyes
edzéseket. Át lehet hívni egy-két
barátot, szomszéd gyereket, hiszen,
ha két-három gyerek közösen vesz
részt ezeken a tevékenységeken, valamelyest adott lesz a közösségi élmény, de ilyen létszámban még
nem vonják el egymás figyelmét a
foglalkozásokon elhangzottaktól. A
közösségi élményhez ugyanakkor
hozzájárul, hogy a fesztivál idején
15 gyerekanimátor áll végig a gyerekek rendelkezésére, és bár felvételről fognak menni a különböző
kézművesműhelyek, oktató tevékenységek, ha a fesztiválozók bár-

Fotó: Facebook (Creactivity Egyesület)

Fotó: Izsák Balázs

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár.
De őrtüzeket gyújtottak Budafok-Tétényben, ahol Németh Zsolt,
a külügyi bizottság elnöke azt
mondta: Magyarország évtizedek
óta kiáll a székelyek autonómiai törekvése mellett.
A Hősök terén szervezett megemlékezésen Gaál Gergely, a Miniszterelnökség miniszteri biztosa

arról beszélt, hogy az uniós döntéshozók valahogy mindig megfeledkeznek a székelyekről.
Budapest mellett többek között
Csopakon is megemlékeztek a székely autonómia napjáról, Debrecenben pedig a Székelyek Parkjában
gyújtottak őrtüzet. A rendezvényen
felolvasták a Székely Nemzeti Tanács kiáltványát, és elénekelték a
székely himnuszt is.

miben elakadnak, fel tudják hívni a
szervezőket, három telefonszám áll
majd a rendelkezésre, illetve három
e-mail-cím is üzemel a fesztivál
ideje alatt azért, hogy a lehető legrövidebb idő alatt tudjanak segíteni,
válaszolni az esetleg felmerülő kérdésekre. Emellett az élő bejelentkezés alatt chatben is jelezhetik, ha
esetleg elakadnak valamivel. Az
egyesület elnöke hozzátette: a fesztiválon való részvétel ingyenes, de
előzetes bejelentkezéshez kötött. Az
esemény már elérhető az egyesület
Facebook-oldalán. Arra kérte a szülőket, hogy a Google Formsban jelentkezzenek be, hogy ha bármiféle
technikai gond adódik, a szervezők
tudják velük tartani a kapcsolatot.

nak tánckoreográfiát, valamint versenytánc-edzésekbe is bekapcsolódhatnak. A Navarra Dance
koreográfusa, Macaveiu Blanka a
modern tánc világába vezeti be
őket, Varró Huba, a Boróka néptáncegyüttes vezetője pedig a néptáncot próbálja megszerettetni a
gyerekekkel. A tánc mellett a sportnak is kiemelt szerep jut a hétvégi
fesztiválon, Lengyel Norbert, a Taekwondo Revolution edzője kezdőknek tart taekwondoedzést,
illetve sportbemutatókkal készül a
Real Attraction Egyesület, valamint
a Marosvásárhelyi Hoki Egyesület.
Gál Csilla megjegyezte: a céljuk az,
hogy megismertessék a gyerekekkel ezeket a lehetőségeket, hiszen

Ugyanakkor a szülők a héten, november 3-6. között egy kézművescsomagot vehetnek át egy jelképes
összeg, 25 lej fejében a Creactivity
Központ Márton Áron utca 9. szám
alatti székhelyén. A csomagban
megtalálhatók az összes kézműves-,
valamint oktató tevékenység alapanyagai, ezáltal próbálnak a szülők
segítségére lenni, és megkímélni
őket attól, hogy a kellékek beszerzésével kelljen időt tölteniük. A
kézművesműhelyekhez szükséges
anyagok listáját kedden, november
2-án közzéteszik, hogy akik más
városból vagy országból kapcsolódnak be, azok is időben előkészíthessék az alapanyagokat.
15 partnerszervezet kínál
tartalmas programokat
A kétnapos gyerekfesztiválon 15
partnerszervezet kínál színes és érdekes programokat a bekapcsolódó
gyerekek számára. A tánc iránt érdeklődő kiskorúak a Dance Art
szakembereitől, Somodi Katalin és
Jenáki Ingrid oktatóktól tanulhat-

könnyen lehet, hogy felkelti az érdeklődésüket egy adott táncstílus
vagy sportág, és elkezdik majd
rendszeresen űzni. A kézműveskedés iránt vonzódó gyerekeket is
több érdekes programpont várja, a
Milvus Csoport Környezetvédelmi
és Madártani Egyesület munkatársa, Kiss Réka Beáta biológus segítségével
madáretetőt
készíthetnek, ezenkívül a szakember a madarakkal és etetésükkel
kapcsolatos érdekes tudnivalókat is
megoszt az aprónéppel. A Kreative
Studio képviseletében KacsóKölcze Kata képzőművész a grafikarajz rejtelmeibe kalauzolja el a
gyerekeket, illetve az alapszínekkel
és keverékszínekkel kapcsolatos ismeretekkel is gazdagodhatnak majd
neki köszönhetően. A Teleki Téka
múzeumpedagógusa, Márton Krisztina iniciálék készítésére tanítja a
fesztiválozókat. Emellett a Creactivity önkéntesei két tánckoreográfiát
tanítanak majd meg a gyerekeknek,
illetve 14-féle kézművesműhelybe
várják az érdeklődőket.
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Díjazták a diákvetélkedő nyerteseit

Szobrokat „szóra bíró” fiatalok

A Bernády Napok egyik fő célkitűzése a kezdetektől a fiatal
nemzedék megszólítása volt.
Az általános iskolások és a licisták csapatvetélkedőkre készülve vagy egyéni munkák
készítése közben kerülhettek
közelebb a városépítő polgármester alakjához, szellemiségéhez, és ezzel együtt
Marosvásárhely múltjához,
jelenéhez.

Nagy Székely Ildikó

A járványhelyzet miatt idén a
közös térben zajló, játékos kérdezzfelelek és a pár éve kezdeményezett, több száz fiatalt megmozgató
sportverseny is elmaradt, a kreatív
diákoknak azonban így is adódott
lehetőség a megmutatkozásra, a Dr.
Bernády György Közművelődési
Alapítvány Marosvásárhelyi szobrok címmel hirdetett számukra pályázatot. A Borbély László
kuratóriumi elnök, Nagy Miklós
Kund alelnök, Kolumbán Kántor
Zita festőművész, a Művészeti
Szaklíceum pedagógusa és Simon
György magyar szakos tanár alkotta
értékelő bizottság rövid vagy hoszszabb kísérőszöveggel ellátott rövidfilmet,
rajz-,
illetve
festmény-összeállítást várt a versenyzőktől. A megmérettetés két
korcsoportban zajlott, a VI-X., valamint a XI-XII. osztályosok alkotásait külön bírálta el a zsűri. A
pályamunkákat péntek délben díjazták a Bernády Házban.
Rekordidő alatt születtek
A jelen levő fiataloknak elsőként
Borbély László gratulált a gondolatindító alkotásokért. A kuratóriumi

elnök elmondta, hogy összesen 26
munkát küldtek be a diákok, ez a
nagyfokú érdeklődés a szervezők
minden várakozását felülmúlta.
A zsűrinek ez alkalommal is
nehéz dolga volt – jegyezte meg
Nagy Miklós Kund –, hiszen ötletes
és igényes alkotásokat kellett rangsorolni, a legjobbak kiválasztásában pedig valamilyen szinten
mindig helyet kap a szubjektivitás.
A pályamunkák ezúttal nem kerültek kiállításra, de remélhetőleg a tavasszal sikerül megszervezni a
Bernády Házban a művészetis diákok lassan hagyományossá váló
tárlatát, és akkor mindenképpen
közönség elé kerülnek – tette hozzá
a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kuratóriumának alelnöke.
A tizenegyedikes művészetis diákok irányító tanára, Kolumbán
Kántor Zita köszönetet mondott az
alapítványnak az újabb megmutatkozási lehetőségért.
– Ilyen ínséges időkben jó volt
kilépni az iskola falai közül. Nemes
volt a feladat, és a diákok jól reagáltak a megadott témakörre. Rekordidő alatt készültek el a munkák,
máskor sokkal több időt szánunk
egy-egy olajfestmény elkészítésére
– árulta el a tanárnő, majd megköszönte tanítványainak, hogy azonnal válaszoltak a felkérésre, és
rugalmasan álltak a feladathoz,
amelyet a járványhelyzet miatti
akadályok, ritkább találkozási lehetőségek mellett is kiválóan sikerült
teljesíteni. Kolumbán Kántor Zita
új kolléganőjét, a kilencedikesek
munkáját irányító Demeter Evelint
is maga mellé szólította, aki szintén
köszönetet mondott az alapítvány
nyújtotta lehetőségért, és reményét

Fotó: Nagy Tibor

fejezte ki, hogy az elkövetkezőkben
is hasonló teljesítményt érnek majd
el a tanítványai.
A kitüntetettek
A fiatal alkotók közül senki nem
ment haza üres kézzel. A VI-X. osztályosok korcsoportjában Peres
Miklós Roland és Ţepeş-Nica
Hanna, a George Coşbuc Általános
Iskola hatodikosai, Kiss Noémi,
Varga Nikolett, Szakács Krisztina
és Mészáros Dorottya kilencedikes
művészetisek, László Előd Gabriell
kilencedikes, valamint Siklódi
Hunor és Balázs Tamás, az Elektromaros középiskola két tizedikes
diákja részvételi díjat kapott. A III.
díj Szentgyörgyi Stefániát illette
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meg, II. helyezést Schledinschi
Kriszta ért el, a legjobb alkotásért
pedig Vass Anna vehette át az I.
díjat. Mindhárom kitüntetett a Művészeti Szaklíceum kilencedikes tanulója.
A XI-XII. osztályos diákok mezőnyében Graur Gyopár, Kacsó
Kata, Buja Márta, Szakács Erika,
Beyer Borbála, Pápai Imola, Dregics Dániel, Gólya Simon Ramon
és Hadnagy Lehel tizenegyedikes
művészetisek részvételi díjat vettek
át. A III. díjat Gólya Petra vihette
haza, a II. díj Marton Orsolya Kincsőnek járt, az I. díjat pedig Nagy
Boróka érdemelte ki, valamennyien
a Művészeti Szaklíceum tizenegyedikesei. A Bernády-különdíjnak
Kolcsár Ákos és Murár Krisztián,
az Elektromaros középiskola tizenegyedikes tanulói örülhettek.
Költő, fejedelem,
holokauszt-áldozatok
Az ünnepi pillanatok után néhány diákot az alkotás folyamatáról
és munkájuk kedvenc részéről kérdeztünk.
A VI-X. osztályosok közül Vass
Anna kilencedikes művészetis diák
olajfestménye érdemelte ki az I.
díjat.
– Nagyon messziről, Bálványosváraljáról jöttem Marosvásárhelyre.
Kicsi korom óta rajzolok, festek, de
elég nehezen tudtam rávenni a szüleimet, hogy ebbe a középiskolába
felvételizhessem, hiszen nem tudták, mennyire vagyok tehetséges.
Amikor értesültem erről a versenyről, úgy gondoltam, ez jó irányjelző
lesz ezen a téren. A szobrok közül
én a holokauszt-emlékművet választottam, mivel sok arc van rajta,
és látszik rajtuk az eltévedettség, a
szomorúság. Ezt az érzést próbáltam kifejezni a munkámmal.
Ugyanakkor a szoborcsoportban
van egy gyerek, akinek az arca na-

– Azért jelentkeztem a pályázatra, mert nagyon érdekesnek találtam, hogy szobrokról kell írni
vagy rajzolni. Egy fotómontázst készítettem Petőfi Sándorról. Az alkotáshoz sok anyagot gyűjtöttem az
internetről, de írtam és saját rajzot
is készítettem az összeállításhoz.
Nagyon élveztem ezt a munkát –
mondta a hatodikos pályázó.
Filmezős kalandok
A megannyi festmény mellett két
rövidfilm is készült. Kolcsár Ákos
és Murár Krisztián, az Elektromaros középiskola tizenegyedikes diákjai a Bernády-díjat érdemelték ki
közös alkotásukkal.
– Először is meg szeretnénk köszönni Simon György tanár úrnak,
hogy rengeteg információval segítette a munkánkat. Ő mutatta meg,
hogy melyik szobrokat érdemes videófelvételen rögzíteni. Minden
egyetlen nap alatt történt. Felvettük
az anyagot, majd némi szervezkedés
után megírtuk, és felolvastuk a szöveget, közben pár vágóképet is készítettünk – mondta Krisztián, majd
a filmezés helyszíneit is felsorolta:
– A Teleki-ház elé, a Bernádyszoborhoz mentünk először, majd a
várba, Borsos Tamás szobrához,
aztán a Vár sétány aljában II. Rákóczi Ferenc szobra következett,
utána a Vár sétány és az Apafi Mihály utca kereszteződésénél a Kőrösi Csoma Sándoré. Mobiltelefonnal rögzítettük a felvételeket, utána
egy számítógépes programmal hozzáadtuk a hangot, és összevágtuk az
anyagot.
Ákos azt is elárulta, hogy a közös
munka legjobb része az volt, amikor a negyedik helyszínen egy lángos mellett megpihentek, majd újult
erővel folytatták a filmezést.
Balázs Tamás és Siklódi Hunor
szintén rövidfilmmel nevezett be a
versenybe, a zsűri szerint ők is fi-

gyon nyugodt. Ezt a nyugalmat is
szerettem volna visszaadni –
mondta a verseny egyik győztese.
A felsőbb korcsoport I. helyezettje, Nagy Boróka szintén olajfestménnyel nyerte el a zsűri
tetszését:
– Körbejártam a várost, hogy
minél több szoborhoz eljussak. Petőfit mindenképpen bele akartam
foglalni az alkotásba, mert nagyon
szeretem a verseit, majd Rákóczira
is gondoltam, és persze a Bernádyszoborról sem lehetett megfeledkezni. Éjjeli megvilágításban,
mindenképpen monokrómban szerettem volna a szoborszerűséget átadni. A festmény körülbelül öt hét
alatt készült el – tudtuk meg a tizenegyedikes művészetis diáktól.
A két legfiatalabb versenyző
közül a montázst készítő ŢepeşNica Hanna nyilatkozott lapunknak.

gyelemre méltó, igényes munkát
készítettek.
– Az osztályfőnökünk, Buksa
Mária dobta fel a témát, mi pedig
kaptunk az alkalmon. Iskola után
elsétáltunk a várig, ott a Bernádyszoborról, II. Rákóczi Ferenc és
Borsos Tamás szobráról forgattunk,
aztán az Aranka György-szobor felé
vettük az irányt, majd felmentünk a
Bolyai-szoborhoz – vázolta fel a filmező körutat Tamás, majd Hunor
vette át a szót.
– A nagyobb kihívást a szöveg
megfogalmazása jelentette, ez körülbelül három órát vett igénybe, a
hangfelvétel elkészítése pedig még
kétszer ennyit tartott, mert akkoriban meg voltam hűlve.
Hunor mégis éppen a munkának
ezt a részét élvezte a legjobban,
Tamás pedig a szobroknál folytatott
ötletelést – árulta el az Elektromaros középiskola két tizedikese.
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(Sz)épülő Nyárádremete

Szerkeszti:KaáliNagyBotond

Magyari Péter polgármester

(Folytatás az 1. oldalról)
Új és felújított középületek,
nagy összegű pályázatok
– Az eddigi legfontosabb megvalósításaink közé tartozik a napközi
látványos, szép és új épülete, a községben véghezvitt aszfaltozási munkálatok sorozata, a Vármezőn kívül
az összes faluban kivitelezett csatornahálózat, a község ülepítőállomásának
felépítése,
utóbbi
engedélyeztetése most zajlik a vízügynél. Vármezőn rengeteg nyaraló
van, a telekviszonyok nem mindenhol tisztázottak, most mérettük fel
az utcákat, és amint lehetőség nyílik
rá, ott is elkezdjük a csatornahálózat
kiépítését. Az ivóvizet még 2007ben, a Maros Megyei Tanács programján keresztül vezettük be, a
rendszert azóta bővítettük. A községbeli aszfaltozást uniós támogatásból finanszíroztuk, hét és fél
kilométer aszfaltot fektettünk le
Mikházán, Köszvényesen és Nyárádremetén, és nemrég adtunk le két
újabb tanulmányt, fejenként több
mint 4 millió lej értékben. Remélem, hogy legalább az egyiket,
amely a csatornázás miatt elmaradt
főbb utcákat fedi, jóváhagyják.
Sok projektünk jelenleg is zajlik.
Most zárul le például a helyi iskola
teljes felújításához szükséges kivitelezési munkálatok versenytárgyalása, az épületre 4,5 millió lejt
(plusz héa) szánunk, a megvásárolandó felszerelésekkel ez eléri majd
a 6,3 millió lejt. Ezt uniós támogatásból finanszírozzuk. Egymillió
eurós projektekre pályáztunk: a csatornázás és az aszfaltozás esetében
– utóbbinál az önrészünk 200.000
eurót tett ki –, a napközi otthon esetében 500.000 euróra. A csatornázási és kanalizálási munkafolyamat
második része 12 millió lejbe kerül,
ezt állami támogatásból álljuk.
Nyílt egy új pályázási lehetőség, az
Anghel Saligny-program, ide is leadtunk két tervet: a LED-lámpás
közvilágítási projektünk nyert, a na-

A felújított orvosi rendelő

Fotó: Nagy Tibor

pokban pedig benyújtottuk az ennek
bővítésére szánt pályázatunkat. Leadtunk továbbá három tervet a vármezői iskola és óvoda, a
köszvényesi és mikházi óvoda teljes
felújítására. A köszvényesi iskolát
visszakapta az egyház, azt magyar

Dolgoznak a köhéri úton

állami támogatásból újították fel.
Szeretnénk építeni egy új kultúrotthont Mikházán, és egy 1500 négyzetméteres,
napelemekkel
kiegészített, padlófűtéses új tornatermet Vármezőn. Erre már elkészült az előtanulmány: nem a
szokásos, szendvicsszerkezetű teremről van szó, hanem egy, a faluképbe illő, cseréppel fedett, fából
készült elemeket is tartalmazó épületről. Igényli mindenki, mert a fiatalok a téli időszakban Szovátára,
Nyárádszeredába járnak focizni, teniszezni. Van műfüves pályánk Vármezőben, de az csak nyáron
használható. A felújított orvosi rendelőnk pedig a tavaly készült el
több mint 500.000 lej plusz héa értékben.
Monarchiabeli mintájú állomásépület, modellvasút és terepasztal
– Az egyik legérdekesebb
közös projektünk jelenleg is zaj-

lik. A LEADER-program keretében pályáztunk egy turisztikai beruházás finanszírozására. Ez a
több száz ezer lejes projekt a Nyárádmente nagy részét is magába
foglalja, a Nyárádmenti Kistérségi
Társulás állította össze. Ennek keretében például kijelölünk turistaútvonalakat többek között a
Bekecs felé és a Mária-úthoz –
ehhez tizenhárom nyárádmenti
önkormányzat létesít turistajelzéseket, pihenőket, filagóriákat. A
terv egyik leglátványosabb és legfontosabb része az a ház, amelyet
a vármezői vonatállomás helyére,
az Osztrák-Magyar Monarchia
korának stílusában építettünk fel.
Ebben helyet kap egy nagy méretű, interaktív terepasztal és modellvasút, amely a vidék és a
különböző települések látványosságait mutatja be Marosvásárhelytől Szovátáig. Az épületet az idén
befejezzük, a terepasztal már készül Marosvásárhelyen, körülbelül jövő májusban lesz kész,

Az ülepítő csak az engedélyekre vár

kamerán. A medve ráadásul egy
nagy boccsal volt, de az is elfutott,
szerencsére nem került a néni mögé.
Zöld zóna, hanyatló kulturális élet,
de fiatalodó község
– Kulturális élet terén sajnos nagyon gyengén állunk, az iskolásokat a Bekecs néptáncegyüttes tanítja
táncolni, és van moderntánc-csoportunk, több helyen is fellépnek.
De amúgy pangás van, a vírushelyzet mindent befagyasztott. Igaz,
nálunk nincsen gond, még mindig
a zöld zónában vagyunk, a négyezres lélekszámú községben három
betegünk volt, de az embereknek
így is elment a kedve a közös tevékenységektől. A mikházi fesztiválok hírnevet szereztek ugyan a
községnek, anyagilag természetesen ennek egyelőre nincsen hozadéka. A hőlégballon-fesztivál
továbbra is hatalmas népszerűségnek örvend, rengetegen eljöttek a
legutóbbira is, le szeretnénk hozni
Köszvényes és Deményháza közé,
mert a parkoló autóktól alig lehetett
közlekedni.
A községben közel 600 gyerek
tanul ( óvodától nyolcadik osztályig), nyolcadikig Nyárádremetén
és Köszvényesen van tanítás. A
gyereklétszám nő, az utóbbi tíz
évben rengeteg fiatal itthon maradt,
49.000 euróba kerül. Ugyanezen itt fogott neki gazdálkodni vagy
projekt keretében a mikházi templomban kialakítunk egy kis múzeumot is.
A medvét üldöző néni
– Két nagyobb gondunk van, az
egyik a telekelések helyzete. A község területét 8300 hektár képezi, a
felmérés és parcellázás meg fog történni, mert bekerültünk az országos,
a telekhelyzetet megoldani kívánó
programba, ám ez idáig nem jött
senki elvállalni ezt a munkát. A
másik problémát a vadkárok jelentik: 10-14 iratcsomó, rengeteg panaszlevél tartalmazza ezeket.
Vármezőn több helyre is bement a
medve, tönkretette a kerteket, a medencéket, elvitt több malacot és tyúkot. Egy esetben egy idős asszony
nem is látta, hogy mi jár hátul, és a
kaput rányitotta a medvére, futott
utána és üvöltött, gondolom, azt Az új tűzoltóépület tervrajza
hitte, betörő jár a kertben. Láttuk a

A tűzoltóság autói

vállalkozni, itt születtek gyerekeik,
sok esetben kettő-három. Az iskolában, óvodában két csoport indul
már évek óta. Nem vagyunk elöregedő község, van munkaerő is, de
sokan más településekre járnak dolgozni. Vannak a községben vendéglők, van fakitermelő, Mikházán ott
az intézet – több munkaerőre lenne
szükség.
Új székhely
az önkéntes tűzoltóságnak
– Számos helyre hívják az önkéntes tűzoltóinkat. Hozzánk tartozik például Köhér, de Szovátára is
hívnak, ha gond van. Két autónk
van, és több mint húsz önkéntessel
rendelkezünk. Ha megszólal a riasztó, mindenki azonnal megkapja
az sms-t, hogy öt percen belül indulás, tűz van. Április 25-től öt riasztásunk volt, a legutóbbi október
kilencedikén, Szovátára. A tűzoltóegységet egy alapítvány működteti,
amelyet az önkormányzat is támogat, és nagyon szeretném, ha megvalósulna az egyik újabb tervünk,
egy új tűzoltósági székhely felépítése. Az épület terve elkészült, az
említett tornateremhez hasonlatos,
a faluképbe illeszkedő székhelyet
szeretnénk felépíteni, amely mindennel rendelkezik az önkéntes tűzoltóság megfelelő működéséhez,
működtetéséhez.
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Bajnokok Ligája:
a mai program

Ismét a tabella élére ugrott a Kisvárda

A Kisvárda 5-0-ra legyőzte a vendég Zalaegerszeget a magyar
labdarúgó NB I. 11. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén,
ezzel a tabella élére ugrott.
Kiegyenlített labdabirtoklási arány mellett a hazaiak futballoztak
veszélyesebben, ez pedig az első félidő felénél góllá érett, igaz,
Navratil találatát csak videobírózás után érvényesítette a játékvezető (1-0). Néhány perccel később tizenegyesből egyenlíthetett
volna a vendégegyüttes, a főszerep azonban ismét a videobíróé volt,
az pedig felülbírálta a játékvezető döntését, tehát a ZTE nem rúghatott büntetőt. Kisvártatva Navratil duplázott (2-0), így a Kisvárda
előnye megnyugtatóvá vált a szünetre.
A térfélcsere előtt hármas cserével próbált frissíteni Waltner Róbert vezetőedző a zalai együttesen, amely nagy lendülettel vetette
bele magát a folytatásba. A második félidő első felében egyértelműen a vendégek támadtak nagyobb erőbedobással, a hazaiak az
előnyük birtokában a gyors ellenakciók esélyét lesték. Az utolsó
negyedórához közeledve a percekkel korábban csereként beállt
Camaj lőtt szép gólt (3-0), amellyel el is döntötte a három pont sorsát, a zalaiak minden erőfeszítése ellenére. A montenegrói Camaj a

Jegyzőkönyv

NB I., 11. forduló: Kisvárda Master Good – ZTE FC 5-0 (2-0)
Kisvárda, 2023 néző, vezette: Bognár.
Gólszerzők: Navratil (19., 33.), Camaj (73., 82., 85.).
Kisvárda: Dombó – Hej, Prenga, Cirkovic, Leoni – Karabeljov, Melnyik (55. Zlicic) – Navratil (81. Bumba), Ötvös, Asani
(69. Camaj) – Mesanovic (81. Nagy M.).
ZTE FC: Demjén – Lesjak, Kálnoki-Kis, Bobál D. (75. Sebestyén), Gergényi (46. Huszti) – Sankovic, Bedi – Ubochioma,
Spoljaric (46. Zimonyi), Skribek (46. Milovanovic) – Koszta
(68. Babati).

Eredményjelző

* NB I., 11. forduló: 11. forduló: Kisvárda Master Good – ZTE
FC 5-0, Puskás Akadémia FC – Budapest Honvéd 3-1.
* NB II., 14. forduló: WKW ETO FC Győr – Budafoki MTE
1-0, Pécsi MFC – Nyíregyháza Spartacus FC 6-1, Szolnoki
MÁV FC – Békéscsaba 1912 Előre 1-1, Vasas FC – Dorogi FC
5-0, Aqvital FC Csákvár – Tiszakécskei LC 0-1, FC Ajka –
Szentlőrinc SE 3-1, Kecskeméti TE Hufbau – III. Kerületi TVE
2-0, BFC Siófok – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-0, Soroksár SC – Budaörsi SC 0-1. Az élcsoport: 1. Vasas FC 30
pont/14 mérkőzés, 2. Kecskemét 29/14, 3. Haladás 28/13.

Bálint Zsombor

hajrában aztán még kétszer eredményes volt (4-0, 5-0), így 13 perc
alatt mesterhármassal járult hozzá a Kisvárda fölényes diadalához.
A zalaiak sorozatban három bajnoki siker után veszítettek, míg
a várdai együttes három nyeretlenül megvívott élvonalbeli találkozó
után győzött ismét.
A sportszerű meccsen egyetlen sárga lapot sem kellett kiosztania
a játékvezetőnek.

Az NB I. állása
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Kifelé a hullámvölgyből

Az idény eleje óta először nyert
két mérkőzést egymás után a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. És noha a
kupagyőzelem a negyeddöntőbe jutást jelentette, fontosabb volt a bajnoki siker a közvetlen rivális
Dinamo 1948 ellen, hiszen ezzel
talán megkezdődhet a kikapaszkodás a végtelennek tűnő hullámvölgyből. A győzelem azonban nem
volt éppen annyira sima, mint a
végeredmény sugallná, így Cristiano Bergodinak még sokat kell dolgoznia a csapattal.
A Dinamo 1948 kezdte lendületesebben a mérkőzést, azonban két
élesebb támadás után, amelyek
közül a Began kezében landoló Itulövés volt veszélyesebb, az OSK átvette az irányítást a középpályán, a
már megszokott stílusban. Ehhez
azonban hozzáadódtak pluszként
Achahbar meglepő, a szokványos
építkezéstől eltérő passzai, aminek
rövid idő alatt meg is lett az eredménye. A 13. percben egy ilyen
passz találta meg a tizenhatos sar-

kában Ștefănescut, utóbbi lövése
pedig Sorescu lábán megpattanva a
hosszú felsőben landolt (1-0).
Ugyancsak Achahbar passzolt
Ștefănescunak a 21. percben, egy
mintaszerű támadás végén, utóbbi
ezúttal az ötös bal sarkából emelt
kapásból a hosszúba (2-0). Egy
perccel később ugyanő egy fél pillanattal maradt le az ötösön egy labdáról, de a mesterhármashoz a 28.
percben volt közelebb, amikor Luckassen indításából egyedül vihette
rá Ilievre, a kapus fölötti emelése
azonban nem találta el a kaput.
Păun is rúghatott volna egy gólt a
35. percben, akinek szintén Luckassen tette ki lövésre a labdát, azonban helyezettnek szánt lövése
kevéssel kerülte el a célt. S akkor
derült égből villámcsapásként szépített a Dinamo 1948: 35 méterre
szabadrúgáshoz jutott a vendégcsapat, a beívelést Began kiöklözte,
egyenesen Torje elé, aki 30-ról
ívvel rálőtte, az OSK kapusa pedig
„bevédte” a labdát (2-1). A gól lendületével a Dinamo szinte kiegyenlített szünet előtt: a védők

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, 14. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
Bukaresti Dinamo 1948 4-1 (2-1)
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Sebastian
Col]escu (Craiova) – Vladimir Urzică (Karácsonkő), Adrian Popescu (Craiova). Tartalék: Andrei Chivulete (Bukarest). Ellenőr:
Cornel Sorescu (Pitești).
Gólszerzők: Ștefănescu (13., 21.), Mitrea (72.), Fofana (86.), illetve Torje (39.).
Sárga lap: Eder (33.), Fofana (81.), illetve Torje (90.).
Sepsi OSK: Began – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea, Ștefănescu (79.
Golofca), Eder (80. Fofana), Păun, Dumitrescu, Askovszki (73.
Bărbu]), Luckassen (73. Csuncsukov), Achahbar (64. Damașcan).
Dinamo: Iliev – Sorescu, Pinto, Popa (41. Grigore), Radu, Torje,
Espinosa, Itu (79. \îră), Măgureanu (79. Cre]u), Ivanovszki (90+1.
Vestenicky), Matei (90+1. Bani).

Az E, F, G és H csoport negyedik fordulós mérkőzéseivel folytatódik ma a
labdarúgó Bajnokok Ligája 2021–22-es
kiírásának csoportküzdelme.
A játéknapon egy győzelemmel a
Bayern München, a Salzburg és a Juventus is bebiztosíthatja továbbjutását, míg a
címvédő Chelsea a Malmö otthonában
tehet nagy lépést a nyolcaddöntő felé.
Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló:
* 19.45 óra:
G csoport: VfL Wolfsburg (német) –
Salzburg (osztrák) (TV: DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport)
H csoport: Malmö FF (svéd) – Chelsea (angol) (DigiSport 1, Telekom Sport
2, Look Sport +)
* 22.00 óra:
E csoport: Dinamo Kijev (ukrán) – FC
Barcelona (spanyol) (DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look Sport), Bayern München (német) – Benfica (portugál)
(DigiSport 3, Telekom Sport 4, Look
Sport 3). Az állás: 1. Bayern München 9
pont, 2. Benfica 4, 3. Barcelona 3, 4. Dinamo Kijev 1.
F csoport: Villarreal (spanyol) –
Young Boys (svájci), Atalanta (olasz) –
Manchester United (angol) (DigiSport 2,
Telekom Sport 1, Look Sport +). Az
állás: 1. Manchester United 6 pont, 2.
Villarreal 4 (7-5), 3. Atalanta 4 (5-5), 4.
Young Boys 3.
G csoport: Sevilla (spanyol) – Lille
OSC (francia). Az állás: 1. Salzburg 7
pont, 2. Sevilla 3, 3. Lille 2 (1-2), 4.
Wolfsburg 2 (2-4).
H csoport: Juventus (olasz) – Zenit
(orosz) (DigiSport 4, Telekom Sport 3,
Look Sport 2). Az állás: 1. Juventus 9
pont, 2. Chelsea 6, 3. Zenit 3, 4. Malmö 0.

Fotó: a Kisvárda FC közösségi oldala

1. Kisvárda
2. Ferencváros
3. Puskás AFC
4. Fehérvár FC
5. Mezőkövesd
6. Paks
7. ZTE
8. Honvéd
9. MTK
10. Debrecen
11. Gyirmót
12. Újpest

bakisorozata után Ivanovszki üresen kapta a tizenhatos vonalától kevéssel beljebb, Began azonban
javította előbbi hibáját, és vetődve
összeszedte a vendégcsatár lábáról
a labdát.
A fővárosiak lendülete szünet
után is tartott, a Sepsi OSK pedig
tőle szokatlan módon átengedte a
középpályát, inkább ellentámadásokra rendezkedett be. Erre a jelet
az első félidőben remekül kombináló Achahbar lehívása adta meg.
Míg a Dinamo 1948 hosszú perceken át veszélyeztetett, de igazán
nagy helyzetet nem tudott kidolgozni, az 56. percben Luckassen
egy gyors kombináció után betalált
– a partjelző azonban – tévesen –
lesen látta a csatárt. Videobíró híján
így maradt a 2-1 és a Dinamo 1948
egyre nyomasztóbb támadásai, néhány védelmi bizonytalankodással.
A 72. percben azonban eldőlt a
meccs: egy 40 méterre megítélt szabadrúgásból beívelt labdát Mitrea a
hálóba fejelt (3-1). Ez elvágta a Dinamo 1948 lendületét, és a 86. percben az OSK végleg lezárta a

Eredményjelző

* 1. liga, 14. forduló: Medgyesi
Gaz Metan – Academica Clinceni
1-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
Bukaresti Dinamo 1948 4-1, Bukaresti FCSB – Campionii FC Argeș
Pitești 2-1.
* 2. liga, 12. forduló: Dunărea
2005 Călărași – FK Csíkszereda
0-2, Temesvári Ripensia – Bodzavásári FC 0-0, Gyurgyevói Astra – Petrolul 52 Ploieşti 1-2, Dési Unirea –
Temesvári Politehnica 2-0. Az élcsoport: 1. Petrolul 52 33 pont/12 mérkőzés,
2.
Nagyszebeni
Hermannstadt 28/12, 3. Kolozsvári
Universitatea 27/11.

7

23
22
22
17
15
14
14
13
12
10
9
8

meccset. Bărbu] szerzett labdát saját
tizenhatosa magasságában, 80 méteres sprinttel bevitte egész az ellenfél ötösének sarkáig, innen tette ki
az érkező Fofana elé, aki nem hibázott (4-1). A mérkőzést Sorescu
helyzete zárta le a 89. percben, aki-

1. CFR 1907
2. CSU Craiova
3. FCSB
4. Botosán
5. Voluntari
6. UTA
7. Rapid 1923
8. Farul
9. CFC Argeş
10. Târgovişte
11. Sepsi OSK
12. Universitatea 1948
13. Medgyes
14. Mioveni
15. Dinamo 1948
16. Clinceni

nek a lövését Dimitrov fejjel a gólvonalról hárította.
Következik az alapszakasz utolsó
fordulója, amelyben az OSK visszatér az Universitatea 1948 Craiova
otthonába, ahol a kupában már
nyerni tudott.

Az 1. liga állása
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Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala
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Péter Ferenc beszámolója

Vonzóbb, élhetőbb megyét!

Múlt csütörtökön Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke sajtótájékoztatón számolt be a 2020–2024-es mandátumának
egyéves
tevékenységéről. A cél az,
hogy Maros megye négy év
múlva követendő példa legyen az egész országban,
ugyanakkor szeretnék vonzóvá tenni a befektetők és a
turisták számára. Ezért növelni kell a megye versenyképességét,
javítani
a
közlekedési infrastruktúrán,
fejleszteni az egészségügyi és
szociális rendszert, s mindenekelőtt fontos a megye gazdasági
életének
a
fellendítése, ami jobb lehetőségeket, élhetőbb környezetet teremt az itt élőknek.
Péter Ferenc

Vajda György

Az elnök nem hagyta szó nélkül
a járványügyi helyzetet és a kormányválságot sem, amely további
beláthatatlan nehézségeket gördít az
élet minden területére. Ennek ellenére az idén – az elkövetkezendő
időszak pályázati kiírásaira várva –
több dokumentációt, tervet készítettek, ami kevésbé látványos, de igen
hosszú és alapos előkészítést igényel. Ezzel függ össze az is, hogy
az elmúlt időszakban a megyébe látogatott Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, Cseke Attila,
Tánczos Barna, Novák Eduárd miniszterek és Hegedüs Csilla, valamint Barabás Antal államtitkár,
akikkel a megyei önkormányzat vezetője és csapata a pályázati lehetőségekről,
környezetvédelmi
beruházásokról, programokról tárgyalt. A közelmúltban aláírt szerződések értéke meghaladta a 100
millió lej. Ezekből közhasznú beruházások valósulhatnak meg.

Felújították az onkológiai klinikát

Az egészségügyi rendszer
fejlesztése
A megyei önkormányzat figyelme az utóbbi időszakban elsősorban a közegészségügyi és
szociális helyzet javítására összpontosult. Az idén a megyei tanács költségvetésében rendelkezésre álló
pénzösszeg nagy részét egészségügyi és szociális beruházásokra fordították. A 924.645.000 lej több
mint 45%-át a kórházakhoz irányították, míg a 499.820.000 lejes saját
jövedelemből (a megye 2021-es
költségvetése) 90.088.000 lejjel a
szociális intézményeket finanszírozták. A kórházak fenntartása, működtetése mellett az idén sikerült
nagyobb beruházásokat is kivitelezni. Ilyen volt az onkológiai klinika teljes felújítása, aminek az
összértéke 11.883.308 lej volt. Az
Egészségügyi
Minisztérium
10.245.919 lejjel járult hozzá az
építkezéshez, a megyei tanács önrésze pedig 1.637.389 lejt tett ki.
Emellett – az említett pályázatok
előkészítéseként – elkészültek a tü-

Fotó: Nagy Tibor

dőgyógyászati klinika energiahatékonyságának növeléséről és a tetőterének beépítéséről, az 1-es számú
fertőzőkórház udvarára tervezett intenzív terápiás részleg felépítéséről,
a Hunyad utca 28. szám alatti volt
munkaorvostani klinika felújításáról, valamint a Marinescu utcai kórházépület teljes felújításáról és
bővítéséről (C13-as épületrész)
szóló megvalósíthatósági tanulmányok. Az ingatlanok felújítása mellett sikerült korszerű orvosi
eszközöket, berendezéseket is vásárolni. Ha sikerül támogatást nyerni,
akkor természetesen a tervezett
munkálatok kivitelezése mellett tovább bővítik, korszerűsítik a megyei tanács alárendeltségébe tartozó
egészségügyi intézmények felszereléseit is, ami elég nagy kiadást jelent.
Mint ismeretes, a marosvásárhelyi és a megyei önkormányzat közötti több évtizedes vita után végre
tisztázódott a megyei kórház mögötti 20 hektáros telek tulajdonjoga.

Fotó: Bodolai Gyöngyi (archív)

Így a hosszú távú tervek között szerepel az égési sérültek kórházának
megépítése az említett területen, illetve a köztemető közvetlen közelében egy új épület felhúzása, ahova
átköltöztetnék a megyei kórház
földszintjén levő szívgyógyászati
központot.
Útjavítás, korszerűsítés
A lehetőségek szerint folyamatosan korszerűsítették a megyei úthálózatot. Az egyik út, amely
alternatív lehetőséget kínál Marosvásárhely és Szászrégen között, a
154J jelzésű, Marossárpatak–Vajdaszentivány–Beresztelke közötti megyei út, amelyet szélesítettek;
kimaradt a Vajdaszentivány területén átvezető szakasz, ahol a korszerűsítést a községbeli csatornázási
munkálatok befejezése után folytatják. Aszfaltozzák a Szederjes és
Erked közötti, valamint Hargita
megye határáig terjedő megyei utat.
Az idén várhatóan befejezik a munkálatokat. Elkészült Kisikland környékén egy 2,7 km-es útszakasz

aszfaltozása. A tervek között szerepel a Nagyernye–Nyárádremete–
Szováta közötti út korszerűsítése.
Elkészült a műszaki-gazdasági
terve a Szászrégen–Nyárádremete,
Dános–Keresd–Szeben megye határa közötti útszakaszoknak, és elfogadták
a
Marosszentkirály–Bánd–Sármás–
Beszterce-Naszód megye határa közötti út műszaki-gazdasági mutatóit.
Ennél a fejezetnél a megyei tanács
elnöke elmondta, hogy felkészültek
a téli idényre. A megyei utak hótakarítására van egy négyéves keretszerződés, aminek alapján a
munkálatot végzők az idén gyakorlatilag november 1-től (március 31ig) készenlétben állnak.
Jelenleg a megyében két nagyobb horderejű – uniós támogatással kivitelezendő – útjavítást
végeznek. Az egyik a csergedi tetőn
is átvezető Nyárádtő–Dicsőszentmárton közötti megyei út korszerűsítése, amely közel 70 százalékban
elkészült, az első aszfaltréteget 90
százalékban megöntötték, 5,7 kmen elkészült a koptatóréteg is. Az
egyik legnehezebb munkálat a vámosgálfalvi híd cseréje. A régi vashidat lebontották, és most már az új
betonhidat építik. Ezzel valószínű,
hogy december elején elkészülnek.
A teljes útjavítás határideje 2022
augusztusa, de az ütemterv szerint
már júliusban átadja az építő. A felújítás 147 millió lejbe kerül, ebből
a megyei tanács önrésze 13 millió
lej. A másik hasonló nagy munkálat
a Segesvár–Szentágota közötti megyei út 23 km-es szakasza, amely
56,23 százalékban elkészült. Jelenleg többek között a hidakon, az árkokon és a lakóházak előtti
bejárókon dolgoznak az útépítők.
Ennek a beruházásnak – amelyet
2023 októberéig kell befejezni – az
összértéke 118 millió lej, az önrész
52 millió lej. A sokat emlegetett
Anghel Saligny-programra legtöbb
140 millió lejt kaphat Maros megye.
Véglegesítés alatt állnak azok a tervek, amelyekkel lehívják a megyének
szánt
pénzösszeget
a
Fejlesztésügyi Minisztériumon keresztül, ezek közül nyolc úthálózatkorszerűsítésről szól. Tervben van
még a Görgényszentimre–Laposnya–Hargita megye közötti megyei
út korszerűsítése is. Itt először az
erdős területeken tisztázni kell a tulajdonjogviszonyokat, ugyanis egy
erdőkitermelő utat kell bővíteni,
amelyet ki kell venni az erdőalapból.
Légibázis lesz
a Transilvania repülőtér
Folyamatosan bővül a marosvásárhelyi Transilvania repülőtér.
Mint ismeretes, bővül az utasforgalmi területe, korszerűsítik az utasfogadó berendezéseket, bővül a
repülőgép-parkoló, és folyamatban
van a jelző-világítási (ún. vakleszállást irányító) rendszer korszerűsítése. Ezen kívül elkészült a
leszállópálya esővíz-begyűjtő rendszere és az ehhez tartozó új szivatytyúállomás. A fejlesztésekhez
tartozik még egy ún. multimodális
közlekedési csomópont kiépítése. A
napokban választják ki versenytárgyalás nyomán azt a céget, amely
elkészíti a megvalósíthatósági tanulmányt. A légikikötő vezetősége
közben folyamatosan azon dolgozik, hogy bővítse a Marosvásárhelyről induló és ide érkező
repülőgépjáratokat. Az idén a WizzAir légitársaság beindította a heti

Aszfaltozás a csergedi tetőn

két alkalommal Rómába közlekedő
járatát. A WizzAir mellett a HiSky
légitársaságnak lesz itt egy bázisa,
ami azt jelenti, hogy éjszaka Marosvásárhelyen parkol egy repülőgépük (Kisinyov és Kolozsvár
mellett). Decemberben hetente kétszer három menetrend szerinti járatot indítanak majd el. Lehet majd
Párizsba, Milánóba és Londonba is
jegyet váltani a HiSky légitársaságnál. 2022-től pedig további 8 célállomásra szeretnének közlekedtetni
gépeket Marosvásárhelyről (Kisinyov, Berlin, Hamburg, Bukarest,
Budapest, Hurghada, Antalya, valamint Korfu).
A Népújság kérdésére megtudtuk, hogy egy következő fázisban a
teherfogadó részleg terve is elkészülhet, hiszen a multimodális közlekedési csomópont kiépítésével is
az a cél, hogy növeljék az (áru)forgalmat a környéken és az autópályák találkozási pontján, illetve ott,
ahol egymás mellett halad a vasút,
a repülőtér és egy autópálya, létrejöhessen egy regionális logisztikai
központ. A cargorészleg – mivel
gazdasági érdekeltségű beruházásról van szó – magántőkét is igényel.
Ennek kialakítása része a megyei
szállítási mestertervnek, aminek az
alapján az új uniós költségvetési
ciklusban pályázhatnak támogatásra. Az utastér fejlesztése, az utasok
ellenőrző
rendszerének
korszerűsítése, a repülőgép-parkoló, egy rohammentő központ kialakítása egy közel 40 millió eurós
terv része, amelynek elkészült az
előmegvalósíthatósági tanulmánya,
a szakminisztériumok jóváhagyására vár, majd ezek kivitelezése
után lehet szó az említett teherfogadó részleg kialakításáról.
Sport, kultúra
A megyei tanács – akár turisztikai desztinációként is – fenntartja és
működteti a Transilvania Motor
Ringet. Nemrég egyszerűsítették a
pályabérlés szabályait, hogy minél
többen vegyék igénybe ezt a lehetőséget. A vírushelyzet ellenére március–október között, a szabályokat
betartva, 45 versenyt szerveztek,
ebből az egyik a triatlon-Európabajnokság volt, és tíz motorkerékpár- és más országos bajnokság
helyszíneként is szolgált a pálya,
amelynek egyes szakaszain javítási
munkálatokat is végeztek. A motorsport támogatásaként Mezőbánd
határában egy 10 hektáros területen
korszerű tereppályát (enduro) is kialakítanak. Amint többször tájékoztattuk olvasóinkat, képviselőházi
döntésre vár az a jogszabálytervezet, amelyet, ha elfogadnak, átkerül
a Marosvásárhely–Szováta közötti

A HiSky1 légitársaság gépe a Transilvania reptéren

Fotó: Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér

Fotó: Nagy Tibor (archív)

kis nyomtávú vasútvonal a vasúti
társaság tulajdonából a megyei tanácséba. A tervek szerint itt kerékpárút készül majd. Kérdésünkre a
megyei tanács elnöke megerősítette: valószínű, hogy Nyárádszeredától rehabilitálják a vasútvonalat,
ahol turisztikai céllal akár gőzmozdony húzta vagonok is közlekedhetnek, ezzel párhuzamosan pedig ki
lehet építeni a kerékpárutat, hiszen
mindkettő célja a turistaforgalom
növelése.
A tanács támogatja a Marosszentgyörgy és a megyeszékhely határában
felhúzott
sátortetős
műjégpálya működtetését. Saját beruházásából mintegy 600.000 lejért
jégcsiszoló gépet vásároltak. A februári nyitás óta több mint háromszáz
gyereket
tanítottak
korcsolyázni, közülük mintegy százan kezdtek el jégkorongozni, és
megalakult az első jégkorongozó
lánycsapat is. A megyei kulturális
intézmények fenntartása mellett két
fontos projekt is folyamatban van.
Az egyik a Kultúrpalota javítása. Itt
sajnos a három alkalommal meghirdetett versenyvizsgára a műemlékvédelmi szabályokat ismerő, betartó
és a különleges műveleteket végző
cégek közül nem jelentkezett kivitelező – nem feleltek meg a műszaki, gazdasági követelményeknek
–, pedig a tanács módosított a költségeken is. Az elektronikus rendszerre akár az unión belüli
országokból is jelentkezhetnek, de
úgy tűnik, hogy a piacon nagy a kínálat, és ezért nem jelentkeztek
cégek, annak ellenére, hogy a tanács megnövelte az árakat. Jó hír
viszont az, hogy a Természettudományi Múzeum uniós támogatással
elindított felújításával elkészültek.
Meghirdették a közbeszerzést a bútorzatot és a kiállításhoz szükséges
különleges vitrineket beszerelő cég
kiválasztására. A jelek szerint a múzeum jövő év elején megújult formájában nyitja meg kapuit az
érdeklődők előtt.
A megyei tanács elnöke azzal
zárta beszámolóját, hogy készen állnak az új pályázati kiírásokra is
(PNRR – országos helyreállítási és
rezilienciaalap), amelyre van már elképzelés, de a feltételek kiírásáig
még nem nyilatkozhat ezekről.
Ugyanakkor megemlítette a méltányos átállást támogató alapprogramot is, amellyel a cél az, hogy
támogatást nyújtson a klímasemlegességre való átállás folyamatából
adódóan súlyos társadalmi-gazdasági kihívásokkal szemben. Első fázisként elkészült az egykori Park
szálloda (amely ma a megyei tanács
közigazgatási épületének része)
energiahatékonyságának növelésére
szánt műszaki-gazdasági terv, amelyet a Környezetvédelmi Alaphoz
nyújtanak be. Egyúttal a belső helyiségeket is korszerűsítik. Ugyanakkor
tárgyalásokat folytattak az Azomureş
Rt.-vel, a megye egyik legnagyobb
szén-dioxid-kibocsátó
gyárával,
hogy milyen közös elképzeléssel pályázzanak majd az említett kiírásra
(erre bővebben visszatérünk). Szó
volt még a vidékfejlesztésről, a hulladékgazdálkodásról is (e témákra is
visszatérünk), és az elnök válaszolt
az újságírók kérdéseire is.
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Nagy-Bodó Tibor

Mindenszentek és halottak napja Erdélyben

Csak az nem tud gyászolni,
akinek nem hiányzik senki

A mindenszentek és a halottak napja közötti különbség nem mindenkinek világos. A
két egymást követő ünnepnap a néphagyományokban is összemosódott. A halottakra való
emlékezés szokásai, rítusai uralják mindenszentek napját is. A keresztény felekezetek
tagjai és mások is ki szoktak látogatni a temetőbe a két nap valamelyikén. A reformátusok hivatalosan egyik ünnepnapot sem tartják
meg. Szokásként meghonosodott az ő körükben is a temetőlátogatás, ám hivatalosan sem
a halottak napja, sem a mindenszentek nem
egyházi ünnepük. Ők a reformáció emléknapját ünneplik október harmincegyedikén.
Az evangélikusoknál és az unitáriusoknál viszont egyházi szinten is nyilvántartják a halottak napját.
Baricz Lajos marosszentgyörgyi római
katolikus plebános:
Lelassul az élet

mikor itt a földön nincsen már tovább.
Az élet s halál kézen fogva járnak,
tudom, túlfelől mind a ketten várnak,
bár szomorú lelkem, de vigasz nekem,

társaságuk ott túl újra meglelem,
ott lesz a Jóisten mindenkor vélünk,
vele egyesül szeretetben énünk.

Berszán István, az Erdővidéki Református
Egyházmegye esperese:
Csak az nem érti a gyászt, aki még nem szeretett

Berszán István

Baricz Lajos

– Hányszor álltam már szolgálati időm évtizedei alatt frissen ásott sírgödör szélén,
ahová ismert vagy kevésbé ismert emberek
holttestét temettük! Volt eset, amikor könnyet
csalt szemembe, máskor befele folytak láthatatlan könnyeim, de sohasem hagyott közömbösen. Mert az elmenetel nemcsak másokra
vonatkozik, a gyászoló családtagokra, hanem
rám is. Ma rajta, holnap rajtam – ahogy megfogalmazzuk nagyon sokszor a mindennapi
beszédben. Senki élő nem kerülheti el ezt a
pillanatot. Ezt a tényt állítja elénk egy elmés
sírfelirat: Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi.
Tudatában vagyok ennek, mint a középkori
szerzetesek, akik találkozásukkor így köszöntötték és figyelmeztették egymást: Memento
mori! (Gondolj a halálra!) Vagyis úgy alakítsd életedet minden külső és belső akadály
ellenére, hogy minden pillanatban készen állj
– ha erre egyáltalán fel lehet készülni –, hogy
itt hagyod a földi életet, szeretteidet és mindazt, amiért itt a földön annyit fáradoztál.
Bár hivatásomhoz tartozik a betegeket,
haldoklókat átkísérni az életből a halálba,
szent hitünk tanítása szerint a földi életből az
örök életbe, mégis, ha a sírkamra mélységes
fenekére nézek, összeszorul a szívem. Igaz,
hosszú idő alatt hozzá lehet szokni, de megszokni nem lehet az elmúlás gondolatát.
A mélybe tekintve, a hit szemével a magasságba látok, ahogyan Pál apostol fogalmaz: A mi hazánk az égben van. Ez a hit átjár,
ezt vallom, hirdetem. Mégis, amikor szüleim
sírjához közelítek néhányszor az év folyamán, vagy ilyenkor halottak napja körül, valami mély fájdalom telepedik szívemre.
Feltárul a múlt, amit együtt éltünk át, a sok
nehézség, amivel együtt vettük fel a harcot.
De ugyanakkor erőt és bátorítást érzek: amint
drága jó szüleim megharcolták a hit jó harcát,
nekem is vállalnom kell, hisz ők bennem,
velem vannak, és életpéldájukon felbátorodva erőt merítek, hogy az előttem álló pályát győzelmesen fussam végig, amikor
megkapom az örök élet koronáját.
Ezekkel a gondolatokkal idézem a múltat,
és csendben elmerengek egy szonett erejéig:

– Halottak napján nem csak kényszerűségből járjuk a temetőt és megállunk egy-egy
szerettünk sírja előtt, kezünkben virággal, és
az örök világosságot jelképező gyertyával.
Jól tudjuk, akit keresünk, az már nincs
köztünk. Mégis elmegyünk, hogy emlékezzünk, felidézzük azokat a pillanatokat, amikor még szerettünk is köztünk volt. Az ember
ilyenkor újra gyászol. Hozzánk tartozik a
gyász, a könnyek, a szenvedés, a fájdalom
éppen úgy, mint az öröm, a nevetés, a mosolygó tekintet. Csak az nem érti a gyászt, aki
még nem szeretett, akinek nem fáj a veszteség, annak az elvesztése, aki életének örömét
és fényét adta. Csak az nem tud gyászolni,
akinek nem hiányzik senki.
Amíg járjuk a temetőt, szeretteink sírja
mellett imádkozva rádöbbenünk arra a megmásíthatatlan igazságra, hogy bizony az élet
mulandó. Hiába hajtjuk magunkat mindennap a munkában, hiába dolgozunk azért,
hogy a legjobb és legdrágább holmikat, tárgyakat tudjuk megvenni, egyszer véget ér az
életünk, és ilyenkor a temetőket járva ezzel
az érzéssel testközelből is találkozunk. Ilyenkor azonban jó, ha nemcsak szeretteink elvesztését, a magunk nyomorúságát
gyászoljuk, hanem előrenézünk, és egy másik
temetőt és temetést is meglátunk.
Több mint kétezer éve a Jóisten megajándékoz bennünket minden temetésen azzal,
hogy Jézus nem maradt a sírban, és nekünk
az Ő feltámadásával üdvösséget adott. Ennek
jegyében tudjuk elviselni a fájdalmat: hogy
üdvözülhetünk. Ezért hát föltekintve az égre
a sír mellől imádkozzunk azokért, akikért
Jézus meghalt, és előremenvén helyet készített az Atya hajlékában.
Dr. Sándor Szilárd jobbágyfalvi unitárius lelkész:
Az olvadó sztearin fényénél
– „Az ablakok zárva a csillárgyertyák
miatt, mivel azok a legkisebb szellőnél teleszórtak mindent olvadó sztearinnal” – olvastam
Bánffy
Miklós
mondatát
a
Megszámláltattál soraiban, amikor csengett a
maroktelefonom. Ennek a csengetésnek és a
fenti mondatnak a folytatásai az alábbi sorok.

A lelkünk, mint ablak, zárva van – november elsején –, vagy inkább szélesre nyitjuk?
A belső szobánkban a hit fénye lobog. Ha kinyitjuk az ablakot, a legkisebb szellő elfújja,
és ismét lángra van szükségünk, hogy újra
meggyújtsuk. Ha nem nyitjuk ki az ablakot,
és légmentesen zár minden, akkor egy idő
után elfogy a levegő, ami a tüzet táplálná.
Akkor hát mitévők legyünk? Gyújtsunk gyertyát a temetőben – és visszafogott lélegzettel,
hitre szomjas lélekkel, óvó tenyerünkkel védjük a szellő ellen?
De hát hiába gyújtunk gyertyát a sírokon,
mert ezek a gyertyák lelkünk belső szobáiban
emésztik fel a sztearint! Ha kinyitjuk az ablakokat, máris kihunynak – még csillárgyertyáink is. Csillárgyertyák, csillaggyertyák.
Finom füstök fényessége alatt – miközben
megszámláltatunk minden korban mi, magyarok és nem magyarok.
Ég a gyertya, ég, el ne aludjék. El ne aludjék Erdély szélvédte dombjainak völgyeiben,
a széles Kárpát-medence hegyi őrtüzeinek
gyertyavacogásaiban, el ne aludjék Európa,
Afrika, Amerika, Ausztrália, Ázsia, széles e
világnak meleget és világosságot lobbantó
szeretetének megcsillanó könnycseppjeiben!
Egymásba fújja a szellő a lángot tápláló kormos kanócoknak a porát, egybeömlik a folyékony sztearin. De jaj, ne szórja tele emberi
arcunkat, szellő fújta lelkünket a kanóc fekete
pora és a kihűlt képlékeny viasz!
Nyugodjanak békében azok, akiknek emlékét viaszba formázzuk múzeumok szobáiban, így az örökkévalóságból is világosságot
szórnak életük kihunyt gyertyái után is halandó életünkre. Miközben megszámláltatunk, ne találtassunk híjával! Isten gondviselő
szeretetével gyújtsa meg évről évre a bölcsők
és koporsók fölött, a sírokon, születésnapi
tortákon, templomainkban, belső szobáinkban csillárgyertyáinkat, és vigyázzuk ezek fényét, hogy ne szórjon tele mindent a sztearin!
Dr. des. Nánási Sámuel, Oltszakadátról elszármazott, ma Németországban élő
evangélikus lelkész, teológus:
Hiszem, hogy ezt az ünnepet erdélyi
helyzetünk gazdagítja

Lelassul az élet

Egy pillanatra lelassul az élet,
szüleim sírjához tétován megyek,
a szívem mélyén örök hála éled,
de a veszteségtől most is megremeg.
Eltávoztak ők megnyugodva, békén,
az élet nélkülük sokkal mostohább,
hozzájuk megyek életutam végén,
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Nánási Sámuel

Sándor Szilárd

– Jómagam a Szeben megyei Oltszakadáton nőttem fel, de a székelyudvarhelyi római
katolikus édesanyám kapcsán halottak napját
mindig a Szent Miklós-templom körüli temetőben ünnepeltük. Nem véletlenül használom

Fotó: Csedő Attila

az ünnep kifejezést, hiszen ezen a napon sikerült minden évben a családnak egy-két
napra egybegyűlnie. Azon túlmenően, hogy
szeretett unokatestvéreimmel találkozhattam,
és egy magyar közegben lehettem, nagy ámulattal szemléltem a temetőt átható áhítatot,
csendet, fényt és a sírok mellett szolgáló papságot. Felnőttként, teológusként, erdélyiként
szemlélni ezeket a képeket, élményeket egy
szóban foglalnám össze: örökkévalóság.
Talán ehhez hasonló az örökkévalóság is?
Az evangélikus egyház liturgikus rendjében a „halottak napját” az ún. örökkévalóság
vasárnapján (Ewigkeitssonntag) ünnepli.
Ez a vasárnap mindig az ádvent első vasárnapját megelőző vasárnapra esik, mintegy lezárva az egyházi esztendőt, és jelezve, hogy
nem a halálé, a szenvedésé az utolsó szó. A
vasárnap propriuma, liturgikus sajátossága a
fehér liturgikus szín, mely által az anyaszentegyház gyermekei figyelmét az örökkévalóságban rájuk váró szerető Atyára irányítja.
Ennek a vasárnapnak a központjában nem a
halál, hanem a Krisztus Jézusban elnyert örök
élet és Krisztus halált megtörő hangja áll:
„Igazán mondom nektek: eljön az idő, és már
itt is van, amikor a halottak meghallják az
Isten Fia hangját, és mindenki, aki meghallja,
élni fog” (János 5,25).
Örökkévalóság vasárnapján a prédikáció
után felolvassák az elhunytak nevét és egyegy gyertyát gyújtanak az oltár mellett lévő
gyertyatartóban. A könyörgésekben, az elszenderedett hozzátartozókért elmondott ima
kifejezésre juttatja azt a közösséget, amely a
látható és láthatatlan világot átíveli, illetve
amelyet az anyaszentegyház a szentek közösségének nevez a hitvallásban, melyet minden
alkalommal megvallunk.
E liturgikus cselekmény után az egyház
hálaadó imádságot mond, és eucharisztiát, úrvacsorát ünnepel. Talán ezen az ünnepen
válik megfoghatóvá a szentek közösségének
a valósága: a látható és a láthatatlan egyház
a mennyei angyalseregekkel együtt mond
hálát az Örökkévalóság Urának.
Erdélyi helyzetünk gazdagítja ezt az ünnepet, amikor római katolikus testvéreinkkel
együtt november elején a temetőnket megtisztítjuk, és szeretteink sírjánál egy imádságot elmondunk.
Szórványban élő magyarként ezt a hagyományt nemcsak novemberben, hanem az ortodox egyház virágvasárnapját megelőző
Szent Lázár szombatján is éltetik. Mintegy
egymást buzdítva mennek ki a hívek a temetőbe, hogy gyertyát gyújtva imádságban megemlékezzenek szeretteikről.
A halottjainkról való megemlékezés tehát
nemcsak az irántuk tanúsított tisztelet kifejezője, hanem a feltámadásba vetett hitnek, illetve a szentek közösségének az „itt és
most”-ban való megélése. Ezért fontos ezt az
ünnepet komolyan venni és ebből erőt meríteni a hétköznapok számára, illetve az egyház
élő hitét közösségben megvallani: Krisztus
Urunk feltámadása és az örök élet nem illúzió, hanem valóság!
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Meredeken emelkedett a Hollandiában
beadott menedékkérelmek száma

Az idei harmadik negyedévben meredeken
emelkedett, a 2015-ös menekültválság óta a
legjelentősebb mértékben nőtt a Hollandiában beadott menedékkérelmek száma – írta
hétfőn a helyi sajtó a nemzeti statisztikai
(CBS) és a bevándorlási hivatal (IND) friss
adataira hivatkozva.

A két hivatal szerint augusztus óta több mint 8800an – 2,5-ször többen, mint a második negyedévben
–, főleg szíriai, afgán és török állampolgárok kérvényezték a menedékjogot. Emellett hét százalékkal
emelkedett, 2700-ra nőtt a családegyesítésre irányuló
beadványok száma is.
A Dutchnews holland hírportál azt írja, hogy a menekültek számának növekedése komoly problémákat
okoz az ország menekültközpontjaiban, ahol a fekvőhelyek hiánya miatt az emberek sátrakban és székeken alszanak, több helyütt sürgősségi megoldásként
nagy tömegek befogadására alkalmas rendezvényközpontokat nyitottak meg ideiglenes szálláshely-

ként. A szálláshiányt egyrészt a menekültek számának
növekedése, másrészt az országos lakhatási válság
okozza. Az elmúlt időszakban a lakbérek robbanásszerűen megemelkedtek az országban, egyre kevesebb a megfizethető bérlakás. Ez azt is jelenti, hogy
azok a menedékkérők, akiknek a bevándorlási hivatal
már jóváhagyta menekültstátuszát, nem tudnak hová
költözni.
Az állami menekültközpontokban élők egyharmada olyan személy, aki már tartózkodási engedéllyel
rendelkezik, és arra vár, hogy szociális lakásba költözhessen. Ezenkívül több ezer ember még mindig
arra vár, hogy ügyét az IND elbírálja.
A Hollandiában letelepedni kívánó menedékkérőknek először menedékjogi kérelmet kell benyújtaniuk.
Az IND ezután több interjút is lefolytat a kérelmezővel, mielőtt helyt ad a beadványnak, vagy elutasítja.
Az elutasítást követően a menedékkérő fellebbezést
nyújthat be, ha új információk más megvilágításba
helyezik az ügyét. (MTI)

A magyar kormány kulcsfontosságú
terepként tekint az űrkutatási programokra

A magyar kormány kulcsfontosságú terepként tekint az űrkutatási programokra a gazdasági
és
technológiai
növekedés
szempontjából – jelentette ki a Külgazdasági
és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért
felelős államtitkára a Nemzetközi Űrhajós
Szövetség 33. kongresszusának megnyitóján Budapesten hétfőn.

Sztáray Péter úgy fogalmazott: a kormány felismerte, hogy globális jelentősége van az űrágazatban
rejlő üzleti lehetőségekre való nagyfokú összpontosításnak.
Kiemelte: az idén tették közzé az első magyar kormányzati űrstratégiát, amelynek célja, hogy rávilágítson az ágazat erősségeire, kihívásaira és kiemelt
projekteket fogalmazzon meg.
Ezek a prioritások az első magyar kereskedelmi
műhold felbocsátásától és a kapcsolódó földi szegmens fejlesztésétől kezdve az űrkutatás oktatási pillérének erősítésén át az űrkutatással kapcsolatos
nemzetközi kezdeményezésekben való aktívabb részvételig terjednek – mondta az államtitkár.
A stratégia fő prioritási területének nevezte az emberes űrrepülést. Hangsúlyozta: a kormány elkötelezett amellett, hogy kutatóűrhajóst küldjön a
nemzetközi űrállomásra azért, hogy magyar tudományos kísérleteket végezzen és eszközöket validáljon
a mikrogravitációban.
Sztáray Péter a nemzetközi partnerségek fontosságát hangsúlyozva elmondta: a 2015-ös Európai Űrügynökség taggá válása óta Magyarország
megnégyszerezte az űrtevékenységre fordított költségvetését. Emellett együttműködési formákat dolgoznak ki olyan amerikai cégekkel, mint az Axiom
Space, amely kijelölt partner a magyar űrhajós küldetés megvalósításában.
Az Orosz Űrügynökséggel a hagyományos együttműködés még az Interkozmosz program idejére nyú-

A Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. kongresszusa Budapesten

lik vissza, és már kilenc kétoldalú megállapodást kötött Magyarország más országokkal is, Brazíliától Izraelig, Szingapúrtól Törökországig – tette hozzá.
Oleg Kotov, a szövetség elnöke elmondta: a koronavírus-járvány miatt rendezvényüket hibrid formában, részben az online térben rendezik. Céljuk
tapasztalataik átadása, amellyel szeretnék lelkesíteni
a fiatalokat és a kutatókat Magyarországon az űrkutatás iránt.
Ennek érdekében egyetemista és középiskolás diákokkal találkoznak a kongresszus résztvevői Budapesten, Miskolcon, Győrben, Debrecenben és
Kecskeméten.
A kongresszust megnyitó Farkas Bertalan nyugalmazott dandártábornok, kutatóűrhajós arról is beszélt:
halottak napja alkalmából a konferencia résztvevői
hétfőn emlékfát ültettek a Városligetben az elhunyt
űrhajósok tiszteletére.
A megnyitót követően tartott sajtótájékoztatón Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért és űrtevékenységért felelős
miniszteri biztosa kiemelte: kezdetét vette a második
magyar tudományos űrhajós misszió, a Hungarian to
Orbit (Hunor) program toborzása, amelyre elektronikusan, a hunor.gov.hu oldalon lehet jelentkezni 2022.
január 31-éig.
A miniszteri biztos ismertette: mivel tudományos
misszióról van szó, a nemzetközi standardoknak
megfelelő testmagasság, testsúly és más paraméterek
mellett kifejezetten fontos a felsőfokú végzettség, az
angol és lehetőleg orosz nyelvtudás, valamint a mentális stabilitás és a csapatban dolgozás képessége.
A leendő magyar űrhajóst a jövő évben választják
ki, ezután zajlik majd a fizikai felkészítés és tudományos képzés – tette hozzá Ferencz Orsolya.
A Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. kongresszusát Budapesten rendezik november 1-5. között.
(MTI)

Fotó: MTI/Kovács Attila

Emberölési ügyben kérik a lakosság
segítségét az ügyészek

Az ügyészeknek sikerült elkészíteniük annak a kislánynak
a robotportréját, akinek a
részben megégett holttestét
egy aradi temető közelében
találták meg vasárnap reggel,
és a lakosság segítségét kérik
a személyazonosság megállapítására.

Az ügyészség engedélyezte,
hogy a sajtó közzétegye a robotportrét. A fotót kísérő személyleírásban az olvasható, hogy az 5-6
éves kislány 110-120 centiméter
magas, barna szemű, körülbelül 25
centiméter hosszú barna haja volt.
A halál egy-két nappal a holttest
megtalálása előtt következhetett be.
Pavel Palcu, az Arad megyei törvényszéki ügyészség ügyésze arról
tájékoztatta vasárnap az AGERPRES hírügynökséget, hogy a kis-

lány halálát egy kemény tárgy általi
fejsérülés okozta. A tettes úgy
akarta eltüntetni a nyomokat, hogy
felgyújtotta a holttestet.
Az ügyészek szerint a helyszíni
vizsgálatok kimutatták a tűz nyomait is a holttest alatt.
Az in rem nyomozás emberölés,
halott- és sírgyalázás, illetve családon belüli erőszak gyanúja miatt
zajlik.
A nyomozók megvizsgálják a
környéken lévő magán- és közterületi térfigyelő kamerák által tárolt
felvéteket is, és az országos gyermekvédelmi igazgatóság támogatásával ellenőrzik az állami
intézményekben nevelkedő és eltűnt kiskorúak listáját. Ugyanakkor
komplex genetikai szakértői, fizikai-kémiai, toxikológiai szakvéleményt rendeltek el. (Agerpres)

Egyre többen tartják
fontosnak a megtakarítást

A romániai lakosságnak az elmúlt években folyamatosan
nőtt a megtakarítási hajlandósága, több mint kétharmaduk
azonban
csak
esetlegesen tesz félre pénzt –
derül ki az Erste Group keletközép-európai országokban
végzett felmérésének hétfőn
közzétett adataiból.

A közvélemény-kutatást a német
bank felkérésére a Money Matters
végezte idén júliusban és augusztusban Ausztriában, Magyarországon, Horvátországban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában és
Szerbiában 500-500 fős mintán.
A felmérés szerint jelenleg a romániaiak 51 százaléka tartja nagyon fontosnak a megtakarítást a
tavalyi 44 százalékhoz és a 2019ben mért 36 százalékhoz képest. A
válaszadók 71 százalékának azonban nincs bejáratott megtakarítási
módszere, akkora összeget tesznek
félre, amennyi megmarad a szám-

lájukon a hónap végén. Ezzel szemben a vizsgált térség többi országa
lakóinak fele havonta fix összeget
takarít meg.
A közvélemény-kutatás szerint a
nettó 3541 lejes átlagfizetésű romániaiak havonta átlagban 309 lejt (58
eurót) tesznek félre. A vizsgált térségben a havi megtakarítás átlagos
összege 120 euró, 31,86 százalékkal magasabb, mint 2017-ben, amikor 91 euró volt. A romániaiak idén
8,5 százalékkal több pénzt tesznek
félre, mint tavaly, és 14 százalékkal
többet, mint 2019-ben.
A legnagyobb összeget havonta
az osztrákok takarítják meg, átlagban 344 eurót. A szlovákok átlagban 123 eurót, a csehek 119 eurót,
a magyarok 83 eurót, a horvátok 72
eurót, a szerbek 47 eurót tudnak
félretenni minden hónapban. A
vizsgált térségben a lakosság az
adott ország nettó átlagbérének
megfelelő összeg tíz százalékát takarítja meg. (Agerpres)

Verseny az életért
– sportlegendákkal buzdít oltásra
a sportminisztérium

Az Ifjúsági és Sportminisztérium, élén Novák Eduárd miniszterrel,
paralimpiai
bajnokkal elindítja a Verseny
az életért című kampányt,
amelynek célja romániai
sportlegendák segítségével
oltásra buzdítani a lakosságot. A kampány a sportolók
személyes vallomásán, élményén és üzenetein alapszik.

„Ma Romániában minden harmadik percben meghal egy ember
koronavírusos betegségben. Az
utóbbi hetekben minden negatív rekordot megdöntött az ország, az elhalálozások oka, hogy a lakosság
csupán 30 százaléka értette meg,
hogy egyedül az oltás tudja megvédeni a járványtól. Ezek az adatok aggasztóak, és bár már csak
magunkkal versenyzünk, folyamatosan megdöntjük saját rekordjainkat.
Mi azonban most egy másik versenyre neveztünk be! Egy, az életért
folytatott versenybe! Közel vagyunk
a katasztrófához, nem maradhatunk
közömbösek. Senki sincs biztonságban, a veszély túl nagy, ezért sürgős
lépésekre van szükségünk. Bármelyik pillanatban megbetegedhetnek
szeretteink, és a vírus örökre elveheti
őket tőlünk. Úgy gondolom, nincs
nagyobb kockázat a halálnál. Nincs
kézzelfoghatóbb megoldás, mint a
vakcina! Az oltás választóvíz élet és
halál között. Ezt el kell fogadnunk,
és minél több emberrel meg kell értetnünk!” – nyilatkozta Novák Eduárd. A kampány célja Románia
történetének legnagyobb sportolói

által oltásra buzdítani a lakosságot.
Hiszünk abban, hogy a bajnokok
által elérünk egy olyan közösséget,
akik jelenleg bizonytalanok.
„Megtiszteltetés számomra, hogy
ebben az életért folytatott versenybe
Románia legértékesebb sportolóival
együtt neveztünk be, akik a bátorság és a felelősség igazi példaképei.
Ez az egyik legfontosabb verseny,
amelyben valaha is részt vettünk, és
azzal a szándékkal tesszük, hogy
bátorságot és bizalmat öntsünk embertársainkba, hogy minél több
életet megmentsünk, és hogy viszszaszerezzük
szabadságunkat,
amelytől ez az aljas vírus megfosztott” – mondta el a sportminiszter,
paralimpiai bajnok.
A Verseny az életért (Campioni
pentru viaţă) című kampány a
https://www.facebook.com/campionipentruviata oldalon, az Ifjúsági és
Sportminisztérium, Novák Eduárd
miniszter Facebook-oldalán, valamint a különböző médiaorgánumok
oldalain zajlik. A kampány fő médiapartnere a Román Televízió. A
kampány népszerűsítése teljes mértékben pro bono alapon történik
mind a sportolók, mind a kampányhoz csatlakozó médiapartnerek esetében. A kampányhoz eddig olyan
sportolók csatlakoztak, mint Szőcs
Bernadette, Tófalvi Éva, Gabriela
Szabo, Doina Melinte, Ana Maria
Brânză, Victor Hănescu, Marian
Drăgulescu, de kisfilm készül majd
Bölöni Lászlóval, Elisabeta Lipăval
és még számos sportlegendával.
(RMDSZ-tájékoztató)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS
A SZABADSÁG utcában kiadó egy 2
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
0744-303-456. (sz.-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)
TÉVÉT és háztartási gépeket javítok
háznál. Tel. 0740-527-205. (13623-I)
VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészítését,
tetőjavítást,
tetőfödém
lecserélését, kátrányos szigetelést,
ácsmunkát, kerítés-, teraszkészítést,
falazást, vakolást, szigetelést, anyagok
beszerzését, belső munkálatokat:
glettolást, festést, parketta lerakását.
Amit kínálunk: kedvezményes árak;
többéves
szakmai
tapasztalat;
minőség/megbízhatóság;
gyors,
precíz munkavégzés. Tel. 0756-706269. (13533)

Beteg teste elpihent már, de lelke mindig velünk jár, mert nem hal meg, kit
eltemetnek, él, kit igazán szeretnek.

Fájó szívvel emlékezünk november
2-án a marosszentgyörgyi

CSORBA JÁNOSRA,

aki hat éve távozott szerettei köréből.

Emlékét őrzi felesége, fia és családja.
Nyugodjon békében! (13692)

VÁLLALUNK
építkezési
munkát,
kerítéskészítést, tetőkészítést, ereszcsatorna-készítést stb. Tel. 0755-672-446.
(13637)
BEJÁRÓNŐT keresek.
0723-048-078. (13706-I)

Telefon:

VÁLLALJUK garázsok, tömbházak,
pincék bitumenes vízszigetelését. Tel.
0746-441-646. (13712)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák,
teraszok, kerítések készítését, festést.
Tel. 0759-467-356. (13611)

IDŐSGONDOZÁST, betegápolást vállalok. Tel. 0752-849-226. (13704)

MEGEMLÉKEZÉS

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, meszelést, bármilyen kisebb javítást és mindenféle más
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(13452-I)

Szomorú szívvel emlékezünk november 2-án édesanyámra,
ADORJÁNI ARANKÁRA halálának 5. évfordulóján. Emlékét őrzi
fia, Gyuszi, menye, Ildikó. Nyugodjon békében! (13693-I)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,
bádogosmunkát,
cserépforgatást,
tetőkészítést.
Tel.
0741-662-191.
(13434)

ELHALÁLOZÁS

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766214-586. (13415)
ALKALMAZUNK lakatost és hegesztőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
sógor, rokon, jó barát,
SZABÓ PÁL
életének 74. évében hirtelen eltávozott az élők sorából. Drága halottunk temetése november 3-án
14 órakor lesz a római katolikus
temetőben.
A gyászoló család. (13713-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (22821-I)

A marosszentgyörgyi GASTROMETALMAGÁNCÉGLEMEZHAJLÍTÓGÉP-KEZELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881,
az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (66012-I)

AMUREŞMEXRT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás
Marosvásárhelyről és támogatás a más helységbelieknek. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22813-I)

AGYULAFEHÉRVÁRICARITASSZOCIÁLISGONDOZÁS
ÁGAZATAKÖNYVELŐT alkalmaz Marosvásárhelyre. Részletek a
https://caritas-ab.ro/career/konyvelo-7/ honlapon találhatók, érdeklődni a 0741-131-025-ös telefonszámon lehet. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
MÁTÉFY BÉLA
életének 60. évében, hosszú
szenvedés után, 2021. október
31-én végleg eltávozott közülünk. Végső búcsúztatására
2021. november 3-án 13 órakor a
református temető ravatalozójában kerül sor a római katolikus
egyház szertartása szerint. Emléke szívünkben él!
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésüket és őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak, részvéttel
osztozunk a mélyen tisztelt
kollégánk, dr. NAGY ISTVÁN
elhunyta
miatt
érzett
fájdalomban. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
Marosvásárhelyi I. Szülészetnőgyógyászati
Klinika
munkaközössége. (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk minden
kedves rokonnak, jó barátnak, jó
szomszédnak, ismerősnek, akik
drága halottunk, SZABÓ LÁSZLÓ
KÁROLY emlékét szívükbe zárták
és
gyászunkban
osztoztak.
A gyászoló család. (-I)
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A gyászoló család mély fájdalommal tudatja mindazokkal,
akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy
dr. NAGY ISTVÁN
nyugalmazott
szülész-nőgyógyász főorvos
életének 75. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése
2021. november 3-án, szerdán 15 órakor lesz a római katolikus temető felső kápolnájából, református szertartás szerint.
Emlékét örökre megőrizzük.
Szerettei. (sz-I)
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam.”
(2 Tim. 4: 7)
Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj,
szerető édesapa, nagyapa, após, testvér, apatárs, sógor,
barát, rokon és jó szomszéd, a pókai születésű
SZÉKELY JÁNOS
az IRA volt dolgozója
75 éves korában rövid szenvedés után csendesen megpihent.
Búcsúztatása 2021. november 2-án du. 17-18 órakor lesz a
marosszentgyörgyi temető ravatalozójában (a nagykórház
mögött). Temetése ugyanott november 3-án de. 11 órakor, református szertartás szerint.
„Búcsúszavunk ezért így csengjen: kísérje utadat a megváltó
kegyelem.”
(R.H.)
Nyugodj békében!
A gyászoló család. (13714-I)
„Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és szeretet,
csak az hal meg, kit felednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.”
Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett lány, feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós,
rokon és barát,
GAGYI MAGDOLNA-GABRIELLA
szül. Vékony
életének 61. évében, türelemmel és méltósággal viselt hoszszas szenvedés után eltávozott szerettei köréből. Drága halottunk temetése 2021. november 2-án 15 órakor lesz a
marosvásárhelyi római katolikus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (13722-I)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,

Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,

- 0265/210-177
- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304

• Optolens szemsebészet
járóbeteg-rendelő:

Labor

• Dora Optics

- 0265/215-702

- 0265/208-888

- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380

www.marmed.ro

Dr. Jeremiás István

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- 0265/263 351

- 0751-114-307

• Radiológia, echográfia

- központ

- 0800-801-929

- 0265/929

Nemzetközi halottszállítás

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Medicals

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- 0365/400-404

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Marmed

- 0265/266-801

- 0365/400-401

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0733-553-976

koporsók, kellékek,

koszorúk

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/215-119

- 0744-282-710

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését

