
Családi vállalkozásként nyitotta meg 
kapuit két hónappal ezelőtt Nyárád- 
szereda főterén a Toth Med, a térség 
legkorszerűbb egészségügyi központja. 
A performáns egészségügyi eszközök-
kel felszerelt magánklinikán jelenleg 
nyolc szakterületen van rendelés, illetve 
laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére is 
lehetőséget biztosítanak, és a közeljö-

vőben további szakterületeket is szeret-
nének lefedni, ugyanakkor az egészség- 
biztosító pénztárral kötött szerződés ér-
telmében ingyenesen is elérhetővé ten-
nék a szakorvosi vizsgálatokat a pácien- 
sek számára.  

A térség lakói, főleg az idősebbek számára 
óriási könnyebbséget jelent, hogy amikor szak-
orvosi ellátásra szorulnak, nem kell a megye-
központba utazniuk, hanem helyben, anya- 
nyelvükön oszthatják meg a szakemberrel a pa-
naszaikat.  

A Toth Med klinika egy régóta megálmodott 
családi projekt, dr. Toth Brigitta Dalma szülész-

A cinizmus netovábbja 
A minap a szenátusban elfogadtak egy módosítást, amelynek ér-

telmében nő a helyi és megyei választottak, bizonyos intézményve-
zetők, illetve a miniszterek, államtitkárok, parlamenti képviselők és 
szenátorok fizetése. A módosítást két RMDSZ-es szenátor kezdemé-
nyezte, a többség pedig lelkesen megszavazta. A kezdeményezők sze-
rint az intézkedés a „jelenlegi méltánytalanságokat” hivatott 
felszámolni. 

Nem világos, hogy milyen méltánytalanságok sújtják a parlamenti 
képviselőket/szenátorokat, ennek ellenére nem meglepő a kezdemé-
nyezés, hiszen – bár eddig sem voltak megélhetési gondjaik –, hon- 
atyáink minden alkalmat megragadtak amúgy is busás jövedelmeik 
növelésére.  

Most súlyosabb az eset, hiszen történik mindez akkor, miközben 
az ország vezetői energiaválsággal rémisztik a lakosságot, és min-
denkit takarékosságra szólítanak fel, nem beszélve arról, hogy a 15 
százalékot meghaladó infláció a kisembert amúgy is a kétségbe- 
esésbe kergeti. 

Elfogadták tehát a „méltánytalanságot” orvosló tervezetet, de – 
bizonyára látva a közvélemény felháborodását –, egyesek észbe kap-
tak, és egyre-másra jelentek meg a kormánypárti politikusok úgy-
mond elítélő nyilatkozatai. Maga az államfő sem tartja igaz- 
ságosnak, hogy elsőként ők részesüljenek béremelésben.  

(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Beavatkozni  
a társadalom  
szövetébe  
A ReTouch művészeti projekt szep-
tember 22–28. között a második sza-
kaszba lépett. Miután a meghívott 
művészek tájékozódtak az általuk vá-
lasztott témában, most a nem hagyo-
mányos „alkotások” bemutatására 
kerül sor.  

____________2. 
Erdélyi adomány-
gyűjtés Kárpát- 
aljáért 
A kezdeményezést Maros megyében 
elsőként a marosvásárhelyi Szabadi 
úti Református Egyházközség vállalta 
fel.  

____________4. 
Több mint félezer 
diák és szülő óha-
ját veszik semmibe 
Mivel az önállóságától megfosztott és 
a Bolyai Farkas Elméleti Líceumba be-
sorolt katolikus iskola ellenzői éveken 
át a megalapítása körüli állítólagos 
problémára hivatkoztak, az idén végre 
kiderült, hogy nem erről van szó. 

____________5.

  Fotó: Nagy Tibor

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

Színvonalas egészségügyi ellátás Nyárádszeredában 

Korszerű magánklinika  
a városközpontban

20% kedvezményben részesülnek a gyermekek  

Régi árakkal  
dolgozunk,  

nem drágítottunk!

antireflexes lencse rendelése esetén.



 

IDŐJÁRÁS 
Elvétve zápor 
Hőmérséklet: 

max. 21 0C 
min.  11 0C

Ma ADALBERT, holnap  
VENCEL napja. 
ADALBERT : germán eredetű 
férfinév. Elemeinek jelentése: 
nemes + fényes, híres.   
VENCEL : a szláv Wenceslav 
névből származik, jelentése ko-
szorú + dicsőség.   

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. szeptember 26.
1 EUR 4,9427
1 USD 5,1135

100 HUF  1,2149
1 g ARANY 270,2027

Szeptember 30-ig érvényesek  
a diákbérletek 

Szeptember 30-ig, péntekig utazhatnak a marosvásárhelyi 
tanulók a 2021–22-es tanévre kibocsátott diákbérletekkel. 
Az új bérleteket a Mihai Eminescu Kulturális Központban 
(Ifjúsági Ház) a recepciónál lehet kiváltani munkanapokon 
10 és 17 óra között. Az ingyenes bérletre az állandó maros-
vásárhelyi lakhellyel rendelkező diákok jogosultak. Az irat 
kibocsátásához a 14 éven aluli gyermekek születési bizo-
nyítványának, a 14 év fölöttiek személyazonossági igazol-
ványának fénymásolatára, valamint az iskolájuktól kapott 
igazolásra van szükség, a bérletért 10 lejt kell fizetni. 

Könyvbemutató és koncert a magyar 
népmese napján 

A Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére 2005-től 
szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján a magyar 
népmesét ünneplik. Az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület Maros megyei szervezete a jeles napon, pénte-
ken 12.30-tól könyvbemutatóra és koncertre várja a gyer-
mekeket a kövesdombi székházba. A nagy sikerű Vajon 
Nagyi könyvek szerzőjével, Szabó Róbert Csabával Bara-
bási Attila beszélget. A könyvbemutatót Póra Zoli koncertje 
követi. A belépés díjtalan, de előzetes helyfoglalás szüksé-
ges a 0757-059-594-es telefonszámon (minden hétköznap 
8-16 óra között). 

Idősek napja  
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei 
szervezete október elseje, az idősek világnapja alkalmából 
köszönti tagjait, mindannyiuknak jó egészséget és hosszú, 
boldog életet kíván. Tiszteletükre október 4-én, kedden az 
Amicii vendéglőben ünnepi ebédet szervez. Feliratkozni 
hétköznapokon 9–13 óra között lehet a megyei szervezet 
Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén, az emeleten. 

Portréfilm Kallós Zoltánról 
Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány a nyári szünet 
után újraindítja a havi filmklubos találkozókat. A szeptemberi 
vetítésen a Válaszúti hegy aljába című, Kallós Zoltán nép-
rajzkutatóról szóló portréfilmet mutatják be a közönségnek 
27-én, kedden (ma) 19 órától az alapítvány marosvásárhe-
lyi székhelyén (Sáros/Târgului utca 1. szám). A részvétel in-
gyenes. A filmvetítést beszélgetés követi a meghívottakkal: 
Dénes Zoltánnal, a film operatőrével és Balla Ferenccel, a 
Kallós Zoltán Alapítvány vezetőjével. 

Vendégjátékok Szászrégenben 
Szeptember 28-án, szerdán este 7 órától Átöltözés című 
előadásával a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház-
ban vendégszerepel a Háromszék Néptáncegyüttes. A be-
lépő felnőtteknek 25, diákoknak 15 lejbe kerül, az előadásra 
még kaphatók jegyek. A magyarországi Soltis Lajos Szín-
ház és a Kőszegi Várszínház szeptember 30-án, pénteken 
délelőtt 10 és déli 12 órától ugyancsak az Eugen Nicoară 
művelődési házban mutatja be Tündérszép Ilona és Árgyé-
lus királyfi című zenés mesejátékát. A belépő 15 lejbe kerül. 
Mindkét előadásra előzetesen a 0757-109-450-es, 0740-
515-617-es telefonszámokon vagy 9–17 óra között a mű-
velődési házban lehet helyet foglalni. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

27., kedd 
A Nap kel  

7 óra 15 perckor,  
lenyugszik  

19 óra 11 perckor.  
Az év 270. napja,  
hátravan 95 nap.

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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A ReTouch művészeti projekt szeptember 22–28. 
között a második szakaszba lépett. Miután a 
meghívott művészek tájékozódtak az általuk vá-
lasztott témában, most a nem hagyományos „al-
kotások” bemutatására kerül sor. A projekt 
Marosvásárhely legreprezentatívabb köz- és ma-
gántereit, jellegzetes vagy rendhagyó témáit cé-
lozta meg. A most zajló művészeti eseményről 
Bartha József képzőművész, az ARTeast Alapítvány 
elnöke, a B5 Stúdió vezetője tájékoztatott.  

– A közönség nem fog találkozni klasszikus műalkotá-
sokkal. Az intervenció olyan műfaj, amely nem hoz létre 
konkrét műtárgyakat, nem a városi architektúrába, hanem 
a város társadalmi szövetébe való beavatkozás. Például Lia 
Perjovschi két roma gyerekcsoporttal foglalkozik, akiket 
elvisz a megyei könyvtárba és a néprajzi múzeumba. Mun-
kájának a címe: Képzelt utazás. A gyerekeknek egy füzetet 
állított össze, amelyikbe rajzolni lehet. Ezekből a rajzokból 
képeslapok készülnek, amelyeket őket támogató egyesü-
leteknek adományozunk értékesítésre. Az így kapott pénzt 
a gyerekek étkeztetésére vagy más célra fordítják.  

A Monotremu művészpáros a Kárpátok sétányon levő 
két Benczédi-szobrot, a Tavaszt és Nyárt, amelyek 1969–
1971-ben kerültek a mostani helyükre, egy profi restaurátor 
felügyeletével megtisztítják.  

Maxim Loránd és Miklós Szilárd rádiójátékszerű  
hanginstallációja Simó Géza figurájával foglalkozik. Kü-
lönböző helyen – Simó Géza református temetőbeli sírjá-
nál, a volt szakszervezeti művelődési háznál és az egykori 
lakóházában működő J’ai Bistrot-nál – egy applikáció se-
gítségével meg lehet hallgatni a rádiójátékot – mondta a 
BS Stúdió vezetője.  

Az 1979–1984 között létező Marosvásárhelyi Műhely, 
a MAMŰ képzőművészeti csoportosulás emlékét szeretné 
visszaadni a városnak Bartha József. Célja, hogy minél 
többen tudjanak arról, hogy volt egyszer egy progresszív 
alkotói csoportosulás, amely Erdélyben alkotó művészek 
gondolkodását modellálta. Ma, szeptember 27-én megje-
lenik egyszeri alkalommal a kétnyelvű Piknik című újság, 

gazdagon illusztrálva a régi MAMŰ kiállításokon készült 
felvételekkel, a róluk készült megfigyelési jelentésekkel.  

Tóth Károly a városban szerzett impresszióit tükröző 
plakátokat állít ki három romkocsmában.  

Az 1990-es márciusi eseményekről Fehér március cím-
mel készített installációját KissPál Szabolcs szerdán dél-
után 5 órától állítja ki a Színház téren.  

A Népújság is bekapcsolódott ebbe a projektbe. Bartha 
Sándor Retrospektív című munkái a mai lapszám 8–9. ol-
dalán láthatók. 

ReTouch 2022 
Beavatkozni a társadalom szövetébe  

Karácsonyi Zsigmond  

• Szeptember 28., szerda, 18 óra: Kornisa sétány – az 5-ös 
számú bentlakás mögötti téren a Nicolae Grigorescu utca felől 

• Szeptember 29., csütörtök, 17 óra: a Mimóza utca 5., 6. 
és a 3-as szám közötti téren. 

Találkozzunk és beszélgessünk közös dolgainkról! 
 

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének  
sajtóirodája  

Tamási Áron születésének 125. 
évfordulóját ünnepli legújabb 
lapszámában a kolozsvári Heli-
kon irodalmi folyóirat.  

A Helikon 2022/18-as lapszámát 
Lovász Krisztina Fenekedés Farkasla-
kán – Vidám tisztelgés Tamási Áron 

előtt című rövidprózája nyitja, majd 
Karácsonyi Zsolt Az író vonatra száll 
című vezércikke olvasható. Tanul-
mányt közöl továbbá Dávid Gyula Ta-
mási Áron hazatérései (adatok az 
1970–1989 közötti romániai Tamási-
kiadások történetéhez) címmel, vala-

mint Török Dalma ír a 
Tamási Áron-hagyaték né-
hány darabjáról, amelyek 
jelenleg a Petőfi Irodalmi 
Múzeum Művészet-, Relik-
via- és Fotótárának állomá-
nyában találhatók. Esszét 
Magyary Ágnes közöl Ta-
mási Áron mentsége cím-
mel, és Vida Gábor Szölfi 
Tamásival címmel. A folyó-
irat Ráolvasás című rovatá-
ban is Tamási-olvasmányél- 
mények olvashatók, ezúttal 
Lövétei Lázár László tollá-
ból.  

A Pavilon 420-ban Télffy 
Ármin, Vida Boldizsár és 

Bene Adrián versei olvashatók, to-
vábbá Horváth Szekeres István Ötven 
százalék című prózájának folytatása.  

Száraz Miklós György Madeleine 
Albright és Václav Havel iránytűje – 
Író és feladat a 21. században című 
esszéjének második része ugyancsak 
jelen lapszámban olvasható. A Ki-
nema-tográfban Mărcuţiu-Rácz Dóra 
filmkritikája olvasható Cristian Mun-
giu R.M.N. című filmjéről, a Theát-
rumban Bíró Béla ír rövid tanulmányt 
Tamási lappangó látványszínháza cím-
mel.  

Kritikát Szántai János és Barazsuly 
Viktória Adrienn közöl a Magyar Mű-
vészeti Akadémia Tamási-albumjáról, 
fülszöveget Kozma Dezső közöl Ani-
szi Kálmán Árral szemben (A felvilá-
gosodás kori erdélyi magyar 
értelmiség ethosza) című munkájáról. 
Az Amplitúdóban Jakabffy Tamás az 
Ördögváltozás Csíkban című Tamási-
novella zenei adaptációjáról ír. Az Ar-
tefaktumban Egyed Emese Györkös 
Mányi Albert képei alá írt versei olvas-
hatók, amelyekkel a jelenlegi lapszá-
mot illusztrálták.  

A marosvásárhelyi RMDSZ  
utcafórum-sorozatának  
következő állomásai: 

A Sütő András Baráti Egyesület a Herder- és Kos-
suth-díjas író halálának 16. évfordulóján Marosvá-
sárhelyen, a református temetőben levő sírjánál 
rövid emlékműsor után koszorút helyez el szeptem-
ber 30-án, pénteken 11.30-kor. Áhítatot mond 
Benkő Mihály felsővárosi református lelkipásztor, 
az író műveiből szemelvényeket olvasnak fel a Bo-
lyai líceum diákjai. A szervezők a megemlékezésre 
szeretettel várják az író tisztelőit. 

Emlékezés  
Sütő Andrásra 

Helikon 2022/18

Bartha József   Fotó: Karácsonyi  Zsigmond



Nos, ha ebben a formában fogadja el a törvényt a 
képviselőház, az államelnök bruttó 27 600 lejt keres ha-
vonta, 2600-zal többet, mint jelenleg. A miniszterelnök 
bére 2500 lejjel nő, 26 500-ra; a miniszterek fizetése  
24.500 lej lesz a jelenlegi 22 500 lej helyett, a szenáto-
rok és parlamenti képviselők havi alapfizetése 21 ezer 
lej, 2000-rel több a mostaninál. A megyei jogú városok 
polgármestereinek a fizetése átlagban 1600 lejjel nő, 
17.250 lej, a nagyvárosok és nagyközségek elöljáróinak 
bankszámlája havi 1100-1300 lejjel gyarapodik. Eköz-
ben az önkormányzati egyszerű tisztviselők havi fizetése 
néhány száz lejjel nőne mindössze, holott állítólag „az 
ő érdekükben” dolgozták ki a törvénytervezetet. 

Az sem mellékes, hogy a törvényjavaslat elfogadásá-
nak napján az Alkotmánybíróság alaptörvénybe ütkö-
zőnek ítélte a közalkalmazotti bérek emeléséről szóló 
törvényeket, köztük a közjogi méltóságok bérének eme-
lésére vonatkozó rendelkezéseket is. 

Talán nem is lenne semmi gond, de az Európai Unió 
legszegényebb országáról van szó, ahol a legtöbb me-
gyében alig 3000 lej az átlagkereset. Nem beszélve 
arról, hogy globális gazdasági válság körvonalazódik 
a világjárvány és a szomszédban zajló háború nyomán 
kirobbant energiaválság miatt. 

A cinizmus magasiskoláját mutatták be tehát az 
RMDSZ-es honatyák.

Eltörölnék a speciális nyugdíjakat 
A képviselők és szenátorok speciális nyugdíjának el-
törlésére vonatkozó törvénytervezetének parlamenti 
napirendre tűzését sürgeti a Mentsétek Meg Romá-
niát Szövetség (USR). Az ellenzéki párt május 6-án 
terjesztette be a képviselők és szenátorok jogállását 
módosító tervezetét. Frakcióvezetőik hétfőn ismét 
kérték a házelnököktől a parlament összevont házbi-
zottságának összehívását, hogy a testület döntsön a 
jogszabály napirendre tűzéséről – tájékoztatta a saj-
tót az USR. A párt közleménye szerint az ülésszak 
végéig meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a 
képviselőház és a szenátus együttes ülésen vitassa 
meg a törvénytervezetet, és szavazzon róla. Az USR 
szeptember 12-én is kérte a két házelnököt, Marcel 
Ciolacut és Alina Gorghiut, hogy hívják össze az ösz-
szevont házbizottságot. Képviselőházi frakcióvezető-
jük, Ionuţ Moşteanu akkor kijelentette, hogy a 
kormánypártok meg akarják akadályozni a speciális 
nyugdíjak eltörlésének napirendre tűzését, és alkot-
mányszegéssel vádolta meg a két házelnököt, mert 
nem tesznek eleget az USR kérésének. (Agerpres) 

Hatósági felügyelet alatt egy  
ortodox pópa 

Hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezte a bu-
karesti törvényszék Visarion Alexa ortodox pópát, akit 
szexuális erőszakkal gyanúsítanak, és egy héttel ez-
előtt őrizetbe vettek. Az ügyészek a pap előzetes le-
tartóztatását kérték a fővárosi hatodik kerületi 
bíróságtól, a bíróság azonban úgy döntött, hogy csak 
hatósági felügyelet alá helyezi 60 napra. A döntés 
ellen a pópa is, az ügyészek is fellebbezést nyújtottak 
be a bukaresti törvényszéken, ez azonban mindkét 
óvást elutasította, így a gyanúsított hatósági felügye-
let alatt marad. Az ügyészek szerint a pópa április 23-
án követte el a nemi erőszakot egy bukaresti 
templom nyári kápolnájában, ahova gyónni ment az 
áldozata. Az ügyhöz közel álló források szerint a 
pópa őrizetbe vétele óta más nők is panaszt tettek el-
lene. Visarion Alexa a bukaresti Szentlélek Kiára-
dása-templom plébánosa, az egyik legnépszerűbb 
ortodox pópa a fővárosban, gyakori meghívottja 
rádió- és televíziós műsoroknak. Vasile Bănescu, a 
román ortodox patriarchátus szóvivője közölte, hogy 
Visarion Alexa bevallotta bűnét a bukaresti érsekségi 
bizottság előtt. Az érsekség felfüggesztette a lelkészi 
szolgálat alól, és megvonta tőle plébánosi titulusát. 
(Agerpres) 

Biztosított az iskolák működése 
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter hétfőn Facebook-
bejegyzésben tájékoztatta a lakosságot, hogy a kor-
mány a tél folyamán is biztosítja az iskolák 
működését, kifizeti az árkülönbségeket esetleges 
energiaár-ingadozás esetén, tehát semmi nem indo-
kolja, hogy egyes településeken csökkentsék a hő-
mérsékletet az oktatási intézményekben vagy éppen 
online oktatásra térjenek át. Cîmpeanu beszámolója 
szerint hétfőn Bukarestbe hívta az összes megyei fő-
tanfelügyelőt, hogy konkrét utasításokat adjon nekik 
az iskolák téli működtetéséről. Cîmpeanu hozzátette, 
a megyei tanfelügyelőségeknek fel kell venniük a kap-
csolatot a helyi hatóságokkal, és a prefektúrákkal kö-
zösen meggyőződni, hogy mindenhol biztosított a 
tanuláshoz való jog. A Képzett Románia tervezet a 
többi között azt is előírja, hogy négyszeresére növelik 
az iskolák anyagi költségeire szánt összeget, amely-
ben benne foglaltatik az energiaköltség is. A tanulók 
utaztatása, az iskolai ösztöndíjrendszer és a Meleg 
étel program mellett az iskolák működésének biztosí-
tását is kiemelt fontosságú ügyként kezeli a román 
kormány – szögezte le a tanügyminiszter. (Agerpres)

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

A cinizmus netovábbja

Romániában hárommillió lejárt 
szavatosságú, koronavírus elleni 
vakcinát kellett eddig megsemmi-
síteni, és további hárommillió dózis 
szavatossága fog lejárni az év vé-
géig – közölte hétfőn a Cotidianul 
című lap Alexandru Rafila egész-
ségügyi miniszter egy előző esti te-
levíziós interjújára hivatkozva. 

A tárca vezetője szerint Románia ado-
mányként sem tudja már hasznosítani a 
felhasználatlanul maradt oltóanyagot, 
mivel az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) és az ENSZ nemzetközi vakci-
naelosztó kezdeményezése, a COVAX 
sem veszi már át a vakcinának a jelen-
legi típusát, amelyből Romániában  
mintegy nyolcmillió adag van még kész-
leten. Rafila elismerte, hogy Romániá-
nak több százmillió eurós veszteséget 

jelentenek a – közös európai uniós vak-
cinabeszerzési mechanizmuson keresztül 
megvásárolt és beszerzett, a lakosság ér-
dektelensége miatt felhasználatlanul ma-
radt – koronavírus elleni vakcinák. 

Rafila szerint a WHO a koronavírus-
világjárványt még mindig közegészség-
ügyi válságként kezeli, akkor is, ha 
ebben az időszakban Romániában ked-
vezőbb a helyzet.  

Romániában 8 millió 136 ezer ember, 
a beoltható (5 év feletti) lakosság 44,9 
százaléka kapott legalább egy adag ko-
ronavírus elleni oltást. Az immunizáció 
szinte teljesen leállt az egészségügyi ve-
szélyhelyzet márciusi feloldása után: az 
azóta eltelt fél évben kevesebb mint 23 
ezerrel emelkedett a beoltottak száma. A 
május közepe óta igényelhető negyedik 
adagot is húszezernél kevesebben kérték, 

vagyis az ország lakosságának alig több 
mint egy ezreléke. 

A szeptember 5-i tanévkezdés utáni 
héten bekövetkezett megtorpanás után 
egyébként Romániában továbbra is le-
felé tart a járványgörbe. Az egészségügyi 
minisztérium napi helyzetjelentéseiből 
kiderült: az utóbbi héten 30 százalékkal 
kevesebb új fertőzést diagnosztizáltak, 
mint egy héttel korábban, 1300 alá csök-
kent az átlagos napi esetszám. A kórhá-
zakban 1357 koronavírusos beteget 
ápolnak (ez csaknem 20 százalékos 
csökkenés a múlt héthez képest), közü-
lük 129-en szorulnak intenzív terápiára. 

A koronavírus számlájára írt halálese-
tek száma a múlt héten 2 és 13 között in-
gadozott, az utóbbi két hétben a napi 8 
Covid-áldozat számított átlagosnak Ro-
mániában. (MTI) 

Hárommillió lejárt szavatosságú vakcinát kellett 
eddig megsemmisíteni 

Fegyveres támadás történt hétfőn 
az Oroszországi Föderációhoz  
tartozó Udmurtföld fővárosa, 
Izsevszk 88-as számú iskolájá-
ban, több gyerek életét vesztette 
– közölte Alekszandr Brecsalov, a 
köztársaság vezetője Telegram-
bejegyzésben. 

Szvetlana Petrenko, az orosz nyo-
mozó bizottság szóvivője elmondta, 
hogy a támadó hat felnőttet – köztük a 
biztonsági őrt – és hét gyereket ölt meg, 
mielőtt magával is végzett. A támadás-
ban emellett 14 gyerek és hét felnőtt is 
megsebesült. Petrenko szerint a símasz-
kot viselő támadó, a 34 éves Artyom Ka-
zancev helyi lakos, az iskola egykori 
tanulója volt. Fekete trikóján náci jelké-
pek voltak, a hatóságok dolgoznak annak 
megállapításán, hogy valóban szélsősé-
ges ideológia követője volt-e. Brecsalov 
közölte, hogy Kazancev elmeorvosi 
megfigyelés alatt állt. 

A támadónál két, éles lőszer kilövé-
sére alkalmassá tett traumatikus pisztoly 
és tíz darab, egyenként kilenc lőszert tar-
talmazó tár volt. A tárakra piros betűkkel 
a „gyűlölet” szót írták fel orosz nyelven. 

Az iskolát, amelynek a honlapja sze-
rint 982 tanulója és 80 tanára volt, kiürí-
tették. A helyszínre kiszálltak a 
különleges szolgálatok munkatársai és 
14 mentőcsoport. A sérülteket kórházba 
szállították.  

A Volga menti szövetségi körzethez 
tartozó, mintegy egyharmadrészt a finn- 
ugor csoporthoz tartozó udmurtok lakta 

köztársaságban háromnapos gyászt hir-
dettek ki, a régió vezetőjének keddre ter-
vezett beiktatását elhalasztották. Az 
ügyben az SZK központi apparátusa in-
dított büntetőeljárást. 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője 
azt mondta, hogy az elkövető egy neo-
náci csoport tagja lehetett, és terrorcse-
lekménynek nevezte az incidenst. 
Közölte: Vlagyimir Putyin elnök mély 
részvétét fejezte ki mindazoknak, akik el-
vesztették szeretteiket, gyermekeiket 
ebben a tragédiában, és gyógyulást kí-
vánt azoknak, akik megsérültek ebben az 
embertelen terrorcselekményben. Kö-
zölte, hogy a történtek után felülvizsgál-
ják az iskolák biztonságát garantáló 
intézkedések hatékonyságát. 

Elmondta, hogy az államfő telefonon 
beszélt a köztársasági vezetővel, Taty-
jana Golikova miniszterelnök-helyettes-
sel, Mihail Murasko egészségügyi 
miniszterrel és Szergej Kravcovval, az 
oktatási minisztérium vezetőjével, aki 
Izsevszkbe utazott. A városba repülőgép-
pel sürgősen orvosokból, pszichológu-
sokból, idegsebészekből és más szak- 
emberekből álló csoport indult. Meg-
ígérte, hogy a kormányzat a hozzátarto-
zók szociális problémáival is foglalkozni 
fog. Az orosz Szövetségi Biztonsági 
Szolgálat (FSZB) szeptember 6-án kö-
zölte, hogy a tömeggyilkosság ideológi-
áját valló Columbine terrormozgalom és 
a Mániákusok: Gyilkosságkultusz 
(MKU) radikális ukrajnai csoport 187 
orosz állampolgárságú követője ellen 

nyomozati eljárást indított Oroszország 
46 régiójában. A nagyszabású akció cél-
pontjai a Columbine internetes közössé-
geinek tagjai és adminisztrátorai, 
valamint az MKU tagjai voltak. Harminc 
embertől hidegfegyvert, valamint terro-
rista és szélsőséges propagandaanyago-
kat tartalmazó kommunikációs 
eszközöket, ukrán szélsőséges csoportok 
tagjaival folytatott levelezést, valamint 
erőszakcselekményekről készült fotó- és 
videófelvételeket foglaltak le. Arra is ta-
láltak útmutatást, hogy miként lehet rög-
tönzött robbanó- és gyújtószerkezetekkel 
támadást intézni az orosz kormányzati, 
oktatási és közlekedési infrastruktúra lé-
tesítményei ellen. 

Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági 
tanács titkára 2020 áprilisában kijelen-
tette, hogy a fiatalok körében „fokozott 
érdeklődés” mutatkozik a „schoolshoo-
ting” (iskolai lövöldözés) és a Colum-
bine iránt. A tisztségviselő, aki korábban 
az FSZB igazgatója is volt, ezzel a Co-
lorado állambeli Columbine középisko-
lájában 1999. április 21-én történt 
ámokfutásra utalt, amelyben két tizen-
éves lőfegyverrel, kézigránátokkal és 
plasztikbombákkal 13 embert ölt meg, 
majd öngyilkosságot követett el. 

A legsúlyosabb ilyen oroszországi tá-
madás az Ukrajnától elcsatolt Krím fél-
szigeten, Kercs városában történt, ahol a 
18 éves Vlagyiszlav Roszljakov 2018 
októberében egy műszaki iskolában 15 
tanulót és öt felnőttet ölt meg, majd ön-
magával is végzett. (MTI)

Több halottja is van egy udmurtföldi iskolában  
történt fegyveres támadásnak 

 Az előző év azonos hónapjának 
adataihoz képest 66 százalékkal, 
a megelőző hónap számainál 4 
százalékkal többen nyújtottak be 
első alkalommal menedékjog 
iránti kérelmet júniusban az Euró-
pai Unió tagországainak illetékes 
hatóságainál – közölte az Európai 
Unió statisztikai hivatala, az Eu-
rostat hétfőn. 

A menedékkérelmek júniusi adatait is-
mertető jelentés szerint a vizsgált hónap-
ban 65 645 nem uniós állampolgár 
fordult első alkalommal menedékjogért 
az illetékes tagállami hatóságokhoz. Ez 
az adat tavaly júniusban 39 515, május-
ban 63 105 volt. 

A menedékkérelmek száma elsősor-
ban a Tunéziából érkezők esetében nö-
vekedett. Júniusban közel ezer tunéziai 
kért menedékjogot az EU-ban, 82 száza-
lékkal többen, mint májusban. A legtöbb, 
8600 menedékkérő azonban továbbra 
Szíriából származott, majd 7705 afgán, 
4705 venezuelai, 3840 kolumbiai és 
3625 török állampolgár. 

A vizsgált hónapban 6190 volt azok 

száma, akik elutasított menedékjog iránti 
kérelmüket megfellebbezve újra kérel-
met nyújtottak be valamely tagállamban. 
Számuk 2021 júniusához képest 2 száza-
lékkal, májushoz képest pedig 1 száza-
lékkal csökkent – írták. 

A legtöbb, 12 315 olyan menedékké-
rőt, aki első alkalommal nyújtott be ilyet, 
júniusban Németország vette nyilvántar-
tásba. Ez az EU-ban első alkalommal 
menedékjog iránt folyamodók 19 száza-
lékát tette ki. Németországot Franciaor-
szág (11 095) követte, megelőzve 
Spanyolországot (10 595), Ausztriát 
(9060) és Olaszországot (5690). Az 
ebben az öt tagállamban beadott kérel-
mek együttesen az EU-ban először me-
nedéket kérők közel háromnegyedét (74 
százalékát) tették ki. 

Kiemelték: júniusban 2905, magát fel-
nőtt kísérő nélküli kiskorúnak valló me-
nekült nyújtott be első alkalommal 
menedékjog iránti kérelmet az uniós tag-
államok valamelyikében. Ez a szám má-
jushoz képest 10 százalékkal, 2021 
júniusához képest pedig 63 százalékkal 
nagyobb. A legtöbb, felnőtt kísérő nél-

küli kiskorú Afganisztánból (1295), Szí-
riából (525), Szomáliából (175) és Pa-
kisztánból (140) érkezett. Legtöbben 
közülük Ausztriában (1145), Németor-
szágban (380) és Belgiumban (320) for-
dultak az illetékes hatóságokhoz. 

Megjegyezték továbbá: az Ukrajna el-
leni orosz háború február 24-i kezdetét 
követően megnőtt az első alkalommal 
menedéket kérő ukrán állampolgárok 
száma, a nyári hónapokra azonban mér-
séklődött. Amíg a tagállamok februárban 
2370 ukrán menedékkérőt regisztráltak, 
addig márciusban számuk 12 885-re 
emelkedett.  

Az ukránok által beadott menedékké-
relmek száma áprilisban 1510-re, május-
ban 1295-re, júniusban pedig 975-re 
csökkent. Az Ukrajnából elmenekültek 
közül legtöbben az unió által az orosz in-
vázió miatt biztosított ideiglenes véde-
lemre regisztráltak, amely könnyített 
eljárás útján hozzáférést biztosít egyebek 
mellett az uniós egészségügyi ellátáshoz, 
a munkaerőpiachoz és az állami oktatás-
hoz – tette hozzá az uniós statisztikai hi-
vatal. (MTI) 

A menedékkérők száma egy év alatt 66 százalékkal nőtt  
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Az Ukrajnában dúló háború 
kárpátaljai károsultjainak 
megsegítésére indított moz-
galmat a Maros megyei EMNT 
elnöke, ami a tervek szerint 
folyamattá válhat. A kezdemé-
nyezést Maros megyében el-
sőként a marosvásárhelyi 
Szabadi úti Református Egy-
házközség vállalta fel. A szep-
temberi istentiszteletek alkal- 
mával elhangzott felhívások 
nyomán a Beregszász melletti 
színtiszta magyar falu, Szer-
nye lakói számára adakozhat-
tak a gyülekezet tagjai. 

Az adakozásra való felhívás nyo-
mán magánszemélyek, vállalkozók, 
alapítványok hozzájárulásával a 
Szernyéről érkezett Béres László 
református lelkipásztor személyau-
tóját nemcsak zsúfolásig tömték tar-
tós élelmiszerrel és tisztítósze- 
rekkel, hanem a gyűjtőponton jócs-
kán maradt adomány, amit novem-
berben szállítanak majd el. Fogadj 
örökbe egy kárpátaljai falut! cím-
mel az EMNT Maros megyei szer-
vezete Tőkés András ötlete nyomán 
a kárpátaljai magyarok megsegíté-
sére indította el jótékonysági akci-
óját. Reményeik szerint a Szabadi 
úti Református Egyházközség pél-
dáját követve a megyeszékhely, il-
letve a megye többi egyházközsége, 
de akár Erdély-szerte bekapcsolód-
hatnak az Ukrajnában pusztító há-

ború kárpátaljai károsultjainak 
megsegítésére szervezett adomány-
gyűjtésbe.  

„Nem vagyunk a meghátrálás 
emberei” 

Szeptember 25-én, vasárnap a 
marosvásárhelyi Szabadi úti refor-
mátus templomban Béres László 
szernyei református lelkipásztor 
hirdetett igét, és áhítatában is meg-
köszönte a gyülekezet, az erdélyi 
testvérek szeretetét, áldozatkészsé-
gét. Mint jelezte, megpróbáltatása-
ikban azoktól kapnak segítséget, 
akik nemcsak nemzettársaik, hanem 
sorstársak is: „Szeretetben össze-
forrva/Egy közös test tagjai…”A 
lelkipásztor elmondása szerint az 
orosz–ukrán háború kitörése előtt a 
teljes mértékben magyarok lakta 
Szernye református gyülekezetének 
lélekszáma 832 fő volt. Ez év feb-
ruár 24–26. között a háború borzal-
maitól, a katonai behívótól való 
mindennapi rettegés elől nagyon 
sok család gondolkodás nélkül kül-
földre menekült, vagy csonka csa-
ládokká váltak, így a lélekszám 
hozzávetőleg felére apadt. „Ennek 
ellenére kijelenthetjük, hogy nem 
vagyunk a meghátrálás emberei. 
Kárpátalján 108 református gyüle-
kezet van, és mindenik lelkipász-
tora a helyén maradt, küldetését 
végzi, nem hagyta el a nyájat” – is-
mertette a lelkész Kárpátalja jele-
nét. Mivel nem rendelkeznek 
konkrét statisztikai adatokkal, az 1–
9. osztályos hittanórások számából 

következtetnek a külföldre mene-
kült gyülekezeti tagok számáról. 
Míg a háború kitörése előtt 147 
gyerek járt hittanórára, jelenleg 57 
gyerek maradt. A település lakos-
sága is a 2.400 főről hozzávetőleg 
egyharmadára csökkent, ennek 
egyik oka a 18–60 év közötti férfiak 
katonai szolgálatra való beidézésé-
től való félelme, az, hogy katonai 
előképzés nélkül válnak golyófo-
góvá.  

A szernyei lelkész igehirdetését 
Jézus utolsó nagycsütörtöki éjsza-
kájának eseményére építette, ami-
kor megmosta a tanítványok lábát, 
még az ellenségéét is, mivel „sze-
rette az övéit ebben a világban, sze-
rette mindvégiga” Mint mondta, 
egyszer kapjuk a segítséget, máskor 
adjuk. A háború kitörését követően 
a magyar település menekülteket 
fogadott be, adományokat gyűjtöt-
tek és juttattak Kijevbe is, sikerült 
emberséggel helytállniuk és segíte-
niük a rászorulókon. Most pedig a 
bizonytalan jövőjű Kárpátalján ma-
radt, szükségben lévő lakosság ka-
pott támogatást a marosvásárhelyi 
hívektől, akiknek a szeretete a cse-
lekvésben mutatkozott meg. Jelen-
leg Kárpátaljáról csak különleges 
engedéllyel lehet külföldre távozni, 
a szernyei lelkipásztor a kormány-
zóhoz folyamodott engedélyért, ami 
hangsúlyozottan a segélyszállít-
mánynak Marosvásárhelyről Szer-
nyére való szállítására vonatkozik. 
Közössége nevében hálás köszöne-
tet mondott Tőkés András nyugal-

mazott fizikatanárnak a kezdemé-
nyezésért, mint hangsúlyozta, a te-
lepülésen 176 hatvan év fölötti 
személy él, akik minimálnyugdíjból 
tengetik mindennapjaikat, az átlag-
nyugdíj Kárpátalján 20-25 ezer fo-
rint. 

A hétvégi igék is  
az adakozásról szóltak 

A marosvásárhelyi Szabadi úti 
Református Egyházközség lelki-
pásztora, Bárócz Huba, valamint 
Béres László, a szernyei lelkipász-
tor egyaránt isteni jelnek vélik, 
hogy a bibliaolvasó kalauz szom-
bat-vasárnapi igéje is épp az adako-
zásról szólt. Mint Bárócz Huba 
lelkipásztor kifejtette, a keresztény 
ember számára az adakozást minde-
nekelőtt az Isten iránti hálaadás mo-
tiválja. A lelkész meggyőződése, 
hogy a szeretetszolgálatuk adako-
zásra buzdítja mindazokat, akik hírt 
kapnak róla. Ennek ellenére nem a 
hírérték miatt teszik, mivel az igazi 
adakozást csak szívvel-lélekkel, 
szeretettel lehet végezni.  

A lelkipásztor készségesen vál-
lalta fel az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács Maros megyei elnökének, 
Tőkés Andrásnak az ötletét Szernye 
település lakosainak a megsegíté-
sére. Egyébként a Szabadi úti egy-
házközség hasonló jellegű ado- 
mánygyűjtése nem új keletű, 
ugyanis a háború kitörését követő 
hetekben jelentős adományt juttat-
tak el Kárpátaljára az egyházkerület 
révén. Az adománygyűjtéssel kap-
csolatos tapasztalatai nyomán hang-
súlyozta a személyes találkozás 
fontosságát, ezért az adományok át-
adása mellett felkérte Béres László 
lelkipásztort, hogy a vasárnapi ige-
hirdetést vállalja fel, és a hitelesség 
kedvéért maga mutassa be a kár- 
pátaljai helyzetet a szabadi úti gyü-
lekezetnek. Az adománygyűjtés 
kapcsán kiemelte annak fontossá-
gát, hogy az adakozó visszajelzést 
kapjon arról, hogy az adományok 
célba értek.  

A Szabadi úti Református Egy-
házközségben több mint 150 ki- 
logramm tartós élelmiszer és  

tisztítószer gyűlt össze, valamint 
négyezer lej. A lelkipásztor a pres-
bitérium jóváhagyásával felaján-
lotta testvérgyülekezeti kapcsolat 
kialakítását a kárpátaljai gyüleke-
zettel annak érdekében, hogy még 
személyesebbé váljék a kapcsolat-
tartás, és ott segíthessék a keresz-
tény testvéreket, ahol erre szükség 
mutatkozik. Béres László lelkipász-
tor örömmel és hálás köszönettel 
fogadta el a felajánlást, mint 
mondta, eddig nem volt erdélyi test-
vérgyülekezetük.  

Erdélyi mozgalommá válhat  
a kezdeményezés 

Tőkés Andrást, az EMNT Maros 
megyei elnökét a kárpátaljai ma-
gyarok lakta települések lakosainak 
megsegítésére kezdeményezett 
mozgalomról kérdeztük. Örömmel 
újságolta, hogy csoda történt, mert 
ezelőtt két héttel még azért izgultak, 
hogy nem gyűl össze annyi ado-
mány, mint azt remélték. Isteni 
gondviselésnek tudja be azt, hogy 
elkezdtek érkezni az adományok. 
„Ez is, mint annyi minden, a Jóisten 
gondoskodása” – mondta az ötlet-
gazda. Két hete megalakult az 
EMNT nőszövetsége, az első ado-
mányokat ők gyűjtötték össze, majd 
a szeretet jegyében folyamatosan 
érkeztek az alapvető élelmiszerado-
mányok és további ígéretek vannak, 
így novemberben vissza kell térnie 
a szernyei lelkésznek az újabb szál-
lítmányért.  

„A gyűlölet és erős érdek háborút 
szül, amelyet a béketárgyalások be-
fagyaszthatnak ugyan, de nem old-
ják meg. Ezért is a kárpátaljai 
magyarok számára – akik a nehéz 
és bizonytalan időkben is szülőföld-
jükön próbálnak helytállni – az ado-
mányok révén az anyagi támogatás 
mellett lelkierőt is próbálunk nyúj-
tani. A továbbiakban a marosvásár-
helyi és a Maros megyei gyüle- 
kezetekhez is felhívással fordulunk, 
mivel folyamattá, erdélyi mozga-
lommá szeretnénk fejleszteni ezt a 
kezdeményezést” – hangsúlyozta 
Tőkés András a háborús övezetben 
élő magyarok támogatása kapcsán.

Erdélyi adománygyűjtés Kárpátaljáért 
Sorstársak szeretetben összeforrva 

Bárócz Huba és Béres László lelkipásztorokSzer Pálosy Piroska 

Romániában az energetikai 
szolgáltatók által felvett bank-
hitelek elérték az egyetlen 
gazdasági ágazatnak nyújt-
ható hitelállomány tízszázalé-
kos küszöbértékét, ezért a 
hazai bankok nem nyújthat-
nak számukra további hite- 
leket – közölte hétfőn a Ma-
szol.ro kolozsvári hírportál, 
egy jegybanki vezető sajtónyi-
latkozatára hivatkozva.  

Cristian Popa, a Román Nemzeti 
Bank (BNR) igazgatótanácsi tagja 
az Economica.net gazdasági portál-
nak adott interjújában megerősí-
tette, hogy a román energetikai 

szektor hitelállománya elérte a vál-
lalatoknak (nem pénzügyi társasá-
goknak) nyújtott hitelek tíz 
százalékát, mintegy 17 milliárd lejt, 
így a hatályos elővigyázatossági 
szabályok miatt a hazai piacról nem 
vehetnek fel több hitelt.  

„Óvatos dolog minden pénzt 
ennek az ágazatnak adni? Azt hi-
szem, nem. Óvatos dolog az összes 
tojást ugyanabba a kosárba tenni? 
Azt hiszem, nem. (.) A bankszektor-
nak óvatosnak kell lennie, mivel az 
emberek pénzével dolgozunk, min-
den egyes hitel mögött több millió 
ember pénze van, nekünk pedig óv-
nunk kell a betétesek pénzét” – je-

lentette ki Cristian Popa. Az ener-
getikai szolgáltatók azért kénytele-
nek a bankokhoz fordulni, mivel a 
hatósági árszabályozás miatt sokkal 
drágábban veszik az áramot és a 
gázt, mint amennyiért továbbadják, 
a kormány pedig csak hosszú hóna-
pok múlva téríti meg nekik a külön-
bözetet. Popa véleménye szerint 
nem egészséges, hogy a szolgálta-
tóknak hitelek révén kell viselniük 
a kormány által bevezetett árszabá-
lyozás költségeit. 

„Azt hiszem, hogy más megol-
dást kellene keresni, talán gyorsab-
ban kellene kifizetni az elosztókat 
és a szolgáltatókat. Eladósodás nél-

kül kellene megoldani ezt a helyze-
tet, ez volna az egészséges, nem 
pedig az, hogy az egyik sokkot egy 
másik sokká alakítsuk át. Mi azért 
vagyunk itt, hogy az egész ország 
pénzügyi stabilitását biztosítsuk” – 
mondta a BNR igazgatótanácsi 
tagja. 

A kormány nemrég 2023. au-
gusztus 1-ig meghosszabbította azt 
az április óta hatályos ársapkaren-
deletet, amely (bizonyos fogyasztá-
sig) kilowattóránként 0,80 lejes 
kedvezményes tarifával védi a la-
kossági fogyasztókat a piaci ener-
giaáraktól. 

A kis- és középvállalkozásoknak 

és közintézményeknek kilowattó-
ránként 1 lej a kedvezményes tarifa. 
Akik túllépik az ársapkarendeletben 
meghatározott fogyasztási küszö-
böt, azoknak a piaci árat kell fizet-
niük az elhasznált villanyáramért. 

Szeptembertől azonban az állam 
már csak megawattóránként 1300 
lejes árig téríti meg az energiaszol-
gáltatók számára a piaci árak és a 
rendeletileg szabályozott fogyasztói 
árak közti különbözetet, így a ko-
rábbinál is nagyobb nyomás alá he-
lyezve őket, mivel a nagybani 
piacról ennél drágábban tudják csak 
beszerezni a villanyáramot – muta-
tott rá a Maszol.ro hírportál. (MTI) 

A romániai bankok nem nyújthatnak több hitelt az energetikai szolgáltatóknak 
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Fotók: Szer Pálosy Piroska



 Bár a Legfelsőbb Semmítő- 
és Ítélőszék jogerős ítélettel 
május 3-án érvénytelenítette 
a marosvásárhelyi II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Teoló-
giai Líceum megalapításáról 
szóló miniszteri rendeletet, az 
ítélet megindoklása a mai 
napig sem ismert. A Maros 
Megyei Tanfelügyelőség vi-
szont, bár az érvényben lévő 
törvény nem kéri a vélemé-
nyezését, meg is indokolta, 
hogy nincs szükség egy új 
tanintézményre, tehát a kato-
likus iskolára, mivel sokba  
került a fenntartása, és kü- 
lönben is megyénkben min-
den diáknak biztosított az 
anyanyelvi oktatáshoz való 
joga.  

Mivel az önállóságától megfosz-
tott és a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceumba besorolt katolikus iskola 
ellenzői éveken át a megalapítása 
körüli állítólagos problémára hivat-
koztak, az idén végre kiderült, hogy 
nem erről van szó. Már az első lépés 
után olyan akadályt gördítettek az 
alapítás újrakezdésének a folyama-
tába, amit nehéz lesz leküzdeni – 
derül ki, ha visszapörgetjük az ese-
ményeket.  

A marosvásárhelyi helyi tanács 
időben hozzáfogott az újbóli létre-
hozás folyamatának elindításához a 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum 
szerkezetének a megváltoztatásával, 
ugyanis az alapítónak folyó év au-
gusztus 31-ig kell jeleznie a szándé-

kát, hogy a következő tanévre (jelen 
esetben a 2023–24-esre) iskolát  
akar átszervezni. Éppen ezért az au-
gusztus 25-én hozott 303-as tanácsi 
határozat arról szólt, hogy kezdemé-
nyezik a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum átszervezését olyan formában, 
hogy a Klastrom utcai és a Rózsák 
terén lévő épületekbe járó osztályok 
kiválásával egy új tanintézmény jöj-
jön létre. Ez a közoktatási törvény 
szerint egy lehetséges megoldás, ha 
betartják a határidőt. A maga során 
ugyanezt a kezdeményezést a tanfel-
ügyelőség is megtehette volna, mert 
a szülők, az egyház és az RMDSZ 
kérése, amelyben a szóban forgó ja-
vaslatot megfogalmazták, ugyanúgy 
volt iktatva a tanfelügyelőségen is, 
mint az önkormányzatnál. Így a tan-
felügyelőség meg sem kellett volna 
várja, hogy a városi képviselő-testü-
let hoz-e vagy sem egy ilyen dön-
tést, hanem az intézményben iktatott 
kérések alapján elindíthatta volna a 

folyamatot. Ezzel szemben nem re-
agált a hozzá érkezett kérésekre, és 
amikor megkapta a helyi önkor-
mányzat határozatát, akkor a követ-
kező lépés az lett volna, hogy 
továbbítja a minisztériumba az ösz-
szes olyan helyzetet Maros megyé-
ben, ahol iskolát akarnak 
átszervezni. Ha csak egy szerepel a 
listán, akkor egy pozíciós listát kel-
lett volna felterjesztenie a miniszté-
riumba egy létező szándékról, akár 
egyetért vele, akár nem. 

Ezzel szemben a tanfelügyelőség 
augusztus 31-én tartott egy vezető-
tanácsi ülést, amelyen ebben a témá-
ban nem hoztak semmilyen döntést, 
ellenben jogi véleményt kértek a mi-
nisztériumtól. Amikor megkapták a 
miniszter helyett a főtitkár által alá-
írt választ, ennek alapján szeptem-
ber 8-án tartottak egy újabb 
vezetőtanácsi ülést, amelyen kifej-
tették, hogy negatív véleményt 
adnak a tanács által megfogalmazott 

kezdeményezésre, elismerve ugyan-
akkor azt, hogy az önkormányzat 
nem kérte a véleményüket. A tanfel-
ügyelőség döntését nehéz értel-
mezni, mert egy olyan határozatot 
hozott, amelyre nem volt szükség, és 
amelyből az derül ki, hogy hosszú 
távon nem akarják az iskolát. 

A különböző kifogásokra való 
utalásokat fölülírja, hogy a tanfel-
ügyelőségnek kellene a legjobban 
tudnia, hogy egy korábban is jól mű-
ködő, hamar népszerűvé vált iskola-
szerkezetről van szó 558 tanulóval, 
amely bármikor újra önállósulhatna, 
hiszen az önkormányzat támogatását 
élvezi, ugyanakkor a több mint féle-
zer diáknak és szüleinek az óhaja tel-
jesül, ha az iskola visszanyeri 
önállóságát.  

– A következő lépést akkor lehet 
megtenni, ha megjelenik az iskola-
hálózattal kapcsolatos új módszer-
tan, amely tartalmazni fogja a 
dátumokat, amikor a tényleges meg-
alapítási folyamathoz ki kell hívni az 
Romániai Közoktatási Minőségbiz-
tosítási Hatóságot (ARACIP). Ha 
novemberben a helyhatóság fenn-
tartja, hogy a Bolyai átszervezésével 
a katolikus iskolát létre akarja hozni, 
a tanfelügyelőség véleménye pedig 
az, hogy nem akarja, ez utóbbi eltérő 
véleménynek számít, és ilyen eset-
ben a minisztérium kell, hogy el-
döntse: indokolt-e vagy sem a 
minőségbiztosítási hatóság ellenőr-
zése – vélekedik dr. Tamási Zsolt- 
József, a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum aligazgatója, helyi tanácsos.  

Frunda Csenge, a marosvásárhe-
lyi helyi tanács RMDSZ-es frakció-

vezetője megerősítette, hogy nem 
fogadhatják el a tanfelügyelőség ve-
zetőtanácsának a döntését, miszerint 
a megye magyarságának meg kel-
lene elégednie két magyar tannyelvű 
középiskolával. Ahelyett, hogy a ta-
nácsnak a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum átszervezésére vonatkozó 
kérését továbbküldték volna a minisz-
tériumba, ami a tanács véleménye 
szerint a törvényes lépés lett volna, az 
oktatásügyi tárca véleményét kérték. 
Ezt a főjegyző írta alá, olyan formá-
ban, mintha egy szélsőjobboldali né-
zeteket valló politikus tette volna. A 
politikai álláspont viszont nehezen te-
kinthető véleménynek. Egyébként 
mind a minisztériumi, mind a tanfel-
ügyelőségi állásfoglalásban az iskola 
megalapításának törvénytelenségét 
kimondó Táblabíróság által megfo-
galmazott kifogások jelennek meg.  

– Jelenleg két dologra várunk, 
egyrészt a rendeletre, amelyet a szak-
minisztérium minden évben kiad a 
következő tanügyi év eljárásaira és 
azok határidejére vonatkozóan, más-
részt a Romániai Közoktatási Minő-
ségbiztosítási Hatóság (ARACIP) 
értesítésére arról, hogy szándékuk-
ban áll-e kijönni és ellenőrizni, hogy 
megkezdhető-e a Bolyai Farkas El-
méleti Líceum átszervezésének a fo-
lyamata – mondta Frunda Csenge.  

Ugyanakkor egy külső csapatot is 
felkérnek, hogy felmérést készítsen 
arról, hogy a két magyar középiskola 
mellett a félezer diák és szüleik óhaja 
alapján valóban szükség van-e egy 
harmadik, felekezeti iskolára – tette 
hozzá.  

Időközben a tanfelügyelőség állás-
pontjának ismeretében – a kialakult 
feszültségek hatására – a magyar 
nyelvű oktatásért felelős főtanfel-
ügyelő-helyettes, Illés Ildikó lemon-
dott.  
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A tanfelügyelőség nem akarja az önálló katolikus iskolát  
Több mint félezer diák és szülő óhaját veszik semmibe 

Bodolai Gyöngyi 

Tanévkezdés a katolikus iskolában                 Fotó: Nagy Tibor 

Idén jubilál a marosvásárhe-
lyi Alter-Native Nemzetközi 
Rövidfilmfesztivál, a város 
egyik legrégebbi, világszínvo-
nalú alkotásokat felvonultató 
eseménysorozata – a szemle, 
amelynek körülbelül ötödik 
kiadásától e sorok írója is ál-
landó résztvevője. E jubileum 
gondolkodásra is késztet, hi-
szen három évtized nem kis 
idő: a harmincadik életévét 
tölti idén a holnap délután 
kezdődő Alter-Native, Maros-
vásárhely kulturális életének 
markáns és velejáró résztve-
vője. 

A szerdán kezdődő ünnepi szem-
lével kapcsolatosan hétfőn délelőtt 
tartott sajtótájékoztatót a szervező 
Maros megyei MADISZ, amelyen 
Sipos Levente fesztiváligazgató, 
Németh Előd művészeti igazgató, 
valamint a társszervező Érted egye-
sület képviselője, Domokos Ferenc 
szólt a jelenlévőkhöz.  

– Reméljük, hogy idén is sikeres 
lesz a rendezvényünk, a nézők meg-
tisztelnek a jelenlétükkel. A feszti-
vál nagyjából olyan szerkezetű, 
amilyent megszokhattak, a prog-
ramban egy újdonság szerepel, az 
erdélyi rendezők alkotásait tartal-
mazó regionális filmek versenye, 
amelyek a Schnedarek Ervin-em-
lékdíjért versenyeznek. Rövidfilm, 
színházi előadás, koncertek, kiállí-
tás – az idén is mind szerepelnek a 
programban, akárcsak olyan filmek, 
amelyeket moziban biztosan nem 
lehet majd látni. Van olyan alkotás 
is – A játszma című film –, amely-
nek az első vendégvetítése nálunk 
lesz, az utóbbi évekhez hasonlóan 
ismét bemutatunk egy Oscar-díjra 

javasolt munkát – a Makulátlan 
című, Románia által Oscarra java-
solt filmet –, és vannak további új-
donságaink is. Itt lesz például 
Dolhai Attila, aki meghívottként fel-
lép a szerdai Tango Orchestra-kon-
certen, és hat közönségtalálkozóra 
is sor kerül, közöttük Demény Jó-
zseffel és Demény Józsa Erikával, 
aki a hetvenes években a Román 
Televízió magyar adásának közked-
velt bemondónője volt és mellette 
folkzenekarokban énekelt. Idén el-
jönnek hozzánk Ausztráliából. A ta-
lálkozó után vetített filmnek pedig 
a marosvásárhelyi Bodolai Balázs 
az egyik főszereplője. 

Az idei fesztivál másik érdekes-
sége, hogy a harmincadik évforduló 
alkalmából ingyenes belépéssel 
ajándékozzuk meg a közönséget, a 
helyfoglalás érkezési sorrendben 
történik. Adományokat természete-
sen elfogadunk, hiszen az anyagi 
helyzetünk nem a legjobb – a nyár 
közepén erősen kétségessé vált, 
hogy meg tudjuk-e tartani a feszti-
vált, mert nagyon kedvezőtlen 
irányba változott az események tá-
mogatására vonatkozó törvényke-
zés, és amennyiben nem tudnak 
normálisabb értelmezést adni a mó-
dosított jogszabálynak, akkor nem-
csak a mi filmfesztiválunk jövője, 
hanem sok más olyan vidéki ren-
dezvény – amely nem tud nagyon 
erős szponzorokat a háta mögé állí-
tani – léte megkérdőjeleződik és ve-
szélybe kerül – mondta Sipos 
Levente. 

– Tíz éve már három-négy olyan 
intézmény is létezik Erdélyben – 
egyetemekről beszélünk elsősor- 
ban – , amelyekben aktív filmes ok-
tatás folyik, gyakorlatilag filmes 
műhelyeknek is nevezhetőek: ál-
lamvizsgafilmek, vizsgafilmek, 

mesteridiploma-filmek készülnek a 
falaik között dokumentumfilm-, já-
tékfilm- és animációs film típusban. 
Mi alapvetően egy nemzetközi ver-
senyt futtatunk, tehát a világ min-
den tájáról érkeznek alkotások, 
ezért a színvonal magas. Ebből az 
következik, hogy az erdélyi intéz-
ményekben készült alkotások nem 
biztos, hogy bekerülnek az idén a 
kb. 850 beérkező alkotásból az elő-
zsűri által összeállított versenyprog-
ramba. Ezért nagyon fontosnak 
tartottuk, hogy legyen egy olyan 
szekció, amelyben ezeket az erdélyi 
alkotásokat bemutatjuk, és garantá-
lom, hogy ezek a filmek is teljes ér-
tékű, érdekes alkotások, sőt, annyit 
kaptunk, hogy itt is volt, amiből vá-
logatnunk. Külön versenyeztetjük 
őket, de ugyanaz a zsűri adja át a 
műkedvelő filmkészítéshez kapcso-
lódó, nagyon gazdag és réteges élet-
művel rendelkező Schnedarek 
Ervinről elnevezett díjat. Nagyon 
örvendünk, hogy ily módon az er-
délyi kisjátékfilmeket is bemutat-
hatjuk, hiszen köztudott, hogy a 
kisjátékfilmeknek a fesztiválokon 

kívül nem nagyon van bemutatási 
közege – tette hozzá Németh Előd, 
aki azt is elmondta, hogy a harmin-
cadik, jubileumi kiadás egyik jel-
legzetessége, hogy megpróbálnak a 
fiatalokra koncentrálni, vannak fia-
tal zsűritagok, ő maga is a fesztivál-
lal egyidős. 

– Lendületet szeretnénk adni a 
fesztiválnak, új, korszerű honla-
punk van, fiatal a zsűri, fiatal filme-
sek munkái láthatók az erdélyi 
szekcióban, fiatalos az online kom-
munikációnk, és reméljük, hogy ez 
a lendület kitart, és számunkra is 
iránymutatóvá válik. Lesz továbbá 
két, a közönség számára kevésbé 
látható workshopunk is, az egyik 
Visky Ábel fiatal és sikeres filmren-
dező műhelymunkája, amelyen 
három nap intenzív munka alatt ké-
szítenek egy mozgóképet, a másikat 
pedig én tartom: ez egy filmkritika-
író műhelymunka, amelyen a moz-
góképről is diskurzus folyik, hiszen 
az iskolában teljesen elmennek 
amellett, hogy már száz éve képek-
ben kommunikálunk egymással. 

– Mi fiatalokként az optimizmus 

fontosságára is felhívnánk a figyel-
met, hiszen már a tavaly csatlakoz-
tak különböző vásárhelyi iskolák 
diákjai a fesztiválszervezésbe, és 
idén is segítenek ebben a folyamat-
ban – mondta Domokos Ferenc. – 
Reméljük, hogy idén is megtelik a 
Kultúrpalota, és bízom abban, hogy 
ehhez hozzájárul az a munka is, 
amelyben mi segédkezünk, gondo-
lok itt a kommunikációra, a feszti-
vál online megjelentetésére. Mi ezt 
több online platformon is segítjük, 
például közösségi oldalakon – Fa-
cebookon és Instagramon –, ame-
lyeken követni lehet az igencsak 
rendszeres tartalmat, amely részle-
tesen bemutatja és tárgyalja a fesz-
tivált, annak programjait. Ezáltal 
iskolás és egyetemista diákokat is 
képesek vagyunk megszólítani, 
szervezőként pedig reméljük, hogy 
a kiegészítő programjaink is von-
zóak és interaktívak lesznek a fiata-
lok számára. Példaként megemlíte- 
ném az egyik leginkább várt prog-
ramunkat, amely a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem oktatóival és 
diákjaival valósul meg: egy filmje-
lenet forgatása a közönség bevo-
nása által egy impromptu, néhány 
órás időtartam alatt. Kisebb gyere-
keknek is tartunk műhelymunkát, és 
lesznek beszélgetések is. Reméljük, 
és meg is vagyunk győződve arról, 
hogy nem a fesztivál utolsó kiadá-
sáról beszélünk: a különböző prog-
ramok között olyanok is szere- 
pelnek, amelyek be tudják vonzani 
a fiatalokat, és bízunk abban, hogy 
a fesztivál fenntartásában a jövő 
évben is tudunk anyagilag is segí-
teni. 

A szerda délután kezdődő feszti-
vál három napra felosztott verseny-
programjába idén 42 rövidfilm 
került be, ezek közül 19 kisjáték-
film, 15 animáció, 4 dokumentum-, 
4 pedig kísérleti film. További rész-
letek a szemle honlapján – alterna-
tiveiff.ro – találhatók, a fesztiválra 
természetesen visszatérünk.

Lendület, jubileum, ingyenes belépés 
Holnap kezdődik a 30. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál

Kaáli Nagy Botond
Fotó: Nagy Tibor 



Szerkesztette: Menyhárt Borbála

nőgyógyász szakorvos és férje, Toth 
József Attila évekkel ezelőtt tűzte ki 
célul, hogy Nyárádszeredában lét-
rehozzák a térség legkorszerűbb 
egészségügyi központját, ahol való-
ban a páciensek igényeire figyelnek, 
és közelebb hozzák a térségben 
élőkhöz a magas szintű egészség-
ügyi ellátás lehetőségét.  

Dr. Toth Brigitta Dalma ottjár-
tunkkor elmondta: az egészségügyi 
központ ötlete már régóta körvona-
lazódik, hiszen már orvostanhallga-
tóként tisztában volt vele, hogy 
mennyire nehéz egy pályakezdő fi-
atal orvosnak elhelyezkedni az ál-
lami szférában. Kezdetben az volt az 
elképzelés, hogy magánrendelőt 
nyitnak, ellenben azt látták, hogy a 
Nyárádmentén, illetve a tágabb tér-
ségben is hiányzik egy olyan egész-
ségügyi központ, ahol járóbeteg- 
ellátásban, egy helyen a különféle 
szakorvosi vizsgálatok széles skálája 
elérhető lenne, ezért úgy döntöttek, 
belevágnak. A nyitást megelőzően 
több ízben egyeztettek a környéken 
dolgozó családorvosokkal, próbálták 
feltérképezni, melyek lennének azok 
a szakorvosi rendelések, amelyek a 
környéken másutt nem elérhetők, el-
lenben a térség lakóinak gyakran 
van szüksége rájuk. A helyzetkép 
alapján választottak ki első lépésben 
nyolc szakterületet, amelyek iránt a 

legnagyobb igény mutatkozott. Je-
lenleg a Toth Med központban kar-
diológus, diabetológus, pszichiáter, 
neurológus, munkaorvos, nőgyó-
gyász, urológus és belgyógyász 
szakorvos rendel hetente rendszere-
sen, de a paletta rövidesen bővülni 
fog, a cél az, hogy az elkövetkezők-
ben minél több szakterületet fedje-
nek le – terveznek például 
imagisztikai szakrendelést is –, hi-
szen az a cél, hogy minél szélesebb 
körű vizsgálatokat tegyenek elérhe-
tővé a közösség, a nyárádmenti em-
berek számára. Ugyanakkor a 

környéken élőknek fontos 
szempont, hogy anya-
nyelvükön tudják a szak-
emberrel a problémájukat 
megbeszélni – hangsú-
lyozta az egészségügyi 
központ vezetője.  

A Toth Med magánkli-
nikán ugyanakkor labora-
tóriumi vizsgálatok 
elvégzésére is lehetőség 
adódik, a Bioclinicával 
működnek együtt ezen a 
téren, a nyárádszeredai 
helyszínen van egy min-
tavételi pont, ahol reggel 
8-tól este 8-ig fogadják a 
pácienseket.  

Dr. Toth Brigitta 
Dalma rámutatott: sike-
rült szerződést kötni az 

egészségbiztosító pénztárral, ami azt 
jelenti hogy október 1-jétől egyelőre 
a nőgyógyászati vizsgálatot tudják 
ingyenessé tenni azoknak a pácien-
seknek, akik küldőpapírral rendel-
keznek, de ez remélhetőleg január 
1-től a többi szakterület esetében is 
lehetővé válik.  

Érdeklődésünkre, hogy miként 
alakul a betegforgalom a Nyárádsze-
reda főterén lévő klinikán, a szülész-
nőgyógyász szakorvos úgy véli, a 
számok eddig egyértelműen azt tá-
masztják alá, hogy igenis igény mu-
tatkozik a központ iránt, hiszen míg 

az első hónap még inkább arról 
szólt, hogy kezdtek tudomást sze-
rezni róluk a páciensek, az utóbbi 
időszakban már jelentősen növeke-
dett a hozzájuk fordulók száma. 
Ugyanakkor örömükre szolgál, hogy 
nemcsak Nyárádszeredából, hanem 
Balavásárról, Szászrégenből, mi 
több, Korond melletti elszigetelt fal-
vakból és Udvarhelyről is fordultak 
már meg náluk páciensek.  

Mint mondta, a szakemberek to-
borzásakor az elsődleges szempont 
az volt, hogy a helyi, illetve a kör-

nyéken élő vagy onnan származó or-
vosokkal próbáljanak együtt dol-
gozni, hiszen tisztában voltak azzal, 
hogy egyrészt vannak fiatal szakem-
berek, akiknek ugyanolyan kihívást 
jelent pályakezdőként elhelyez-
kedni, pacientúrára szert tenni. 
Ugyanakkor helyi származású, elis-
mert szakembereket is sikerült oda-
csalogatni, például dr. Szöllösi Attila 
urológus főorvos az udvarhelyi vá-
rosi kórház orvosigazgatója, de túl-
terheltsége ellenére is elvállalta, 
hogy hetente egy nap Nyárádszere-
dában rendeljen, mivel ott született, 
és munkájával a helyi közösséget 
szeretné segíteni. 
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Korszerű vásárcsarnok is készül 
Ideiglenesen szünetel  

a piac felújítása 
Ideiglenesen szünetelnek a 
nyárádszeredai piac felújítási 
munkálatai, amíg az önkor-
mányzat aláírja a szerződést 
a Fejlesztési Minisztérium-
mal, és megérkezik az erre 
szánt finanszírozás. A beruhá-
zás nyomán teljesen átalakul 
a helyszín, korszerű vásár-
csarnok, mellette fedett felü-
let lesz, mutatós asztalokkal, 
parkolóhelyekkel, méltó hely-
színt biztosítva az eladóknak 
és vásárlóknak egyaránt. 

Tavaly novemberben a város 
önerőből elkezdte a munkálatot, de 
most le van állítva az építkezés, 
amíg aláírják a szerződést a Fejlesz-
tési Minisztériummal, ugyanis a be-
ruházást teljes egészében a 
szaktárca fogja finanszírozni. Az 
önkormányzat több mint 8 millió 
lejt nyert erre a célra.  

Tóth Sándor, Nyárádszereda pol-
gármestere elmondta, eddig első-
sorban az alapozáson dolgoztak, a 
csarnok, illetve a fedett rész tartó-
pillérei már láthatók, viszont most 
leálltak, mivel elfogyott a helyi 
költségvetésből erre szánt összeg. A 
megújuló piacon a tervek szerint 
lesz egy korszerű vásárcsarnok 
hűtő- és fagyasztókamrákkal, mel-
lette pedig egy fedett rész, ahol asz-
talok kapnak helyet. A piacot 
bekerítik, parkolóhelyeket alakíta-
nak ki, illetve az őstermelők szá-
mára mutatós faházikókat állítanak 

fel. A hűtő-, illetve fagyasztókam-
rával ellátott csarnokban kínálják 
majd a hús- és tejtermékeket, illetve 
egyéb, hűtést igénylő élelmiszere-
ket, az asztaloknál pedig a nem 
romlandó termékek és egyéb por- 
tékák kapnak majd helyet. A határ-
idő, amíg be kell fejezni a piac kor-
szerűsítését, 2024, az építkezés 
idejére pedig fele-fele arányban 
zárták le a helyszínt, elkerítették a 
részt, ahol az építkezés zajlik, és 
ahol lesz majd az aszfaltozott felü-
let, illetve a parkolók, ott kínálják 
jelenleg a termékeiket az árusok. A 
piac megközelítése is megváltozott, 
a főtér irányából a Tűzoltó utcán át 
csak a gyalogosok juthatnak be a 
térre, és a Nyárád túloldaláról, a 
szentannai településrész irányából 
érkezőknek meg kell kerülniük a 

raktárépületet, hogy 
a körülhatárolt épít-
kezési területet el-
hagyva jussanak be 
a piacra. Járművek-
kel pedig csak a 
Szabadság utcán át 
lehet megközelíteni 
a helyszínt. Amint a 
tér ezen részével el-
készülnek, ide köl-
töztetik át a piacot, 
hogy az alsó, jelen-
leg használt részt is 
korszerűsítsék. 

Negyven gyerekkel indult, 
mára azonban több mint het-
venre nőtt azon kisiskolások 
száma, akik csatlakoznak 
reggelente a Nyárádszeredá-
ban elindított Lábbusz prog-
ramhoz. A nyárádszeredai 
önkormányzat régi terve va-
lósult meg, amikor az idei 
tanévkezdéskor, sepsiszent-
györgyi mintára sikerült gya-
korlatba ültetni a kezde- 
ményezést, így reggelente 
három útvonalon önkéntes 
szülők, pedagógusok kísérik 
az iskolába az elemi osztá-
lyos apróságokat, és ezáltal 
próbálják csökkenteni az 
autós forgalmat a főtéri tan-
intézet környékén. 

A Lábbusz program lényege, 
hogy a részt vevő 0-4. osztályos 
gyerekek reggelente előre megha-
tározott időben, a kijelölt megálló-
helyeken találkoznak, ahonnan 
felnőttek kíséretében gyalogosan 
jutnak el az iskolába. Veress Tündé-
től, a program koordinátorától meg-
tudtuk, hogy elsősorban szülők 
vállalták, hogy elkísérik reggelente 
a gyerekeket, de önkormányzati 
képviselők is jelezték, hogy bekap-
csolódnának. Emellett kiváló az 
együttműködés az iskolával, több 
pedagógus is vállalta, hogy fel-
ügyeli reggelente a gyalogoló gye-
rekcsapatokat. Ezenkívül pedig 
várják a civileket, de akár a Bekecs 
Néptáncegyüttes tagjait is, bárkit, 
akinek van ideje, hogy részt vállal-
jon ebben. Eddig úgy sikerült meg-
szervezni a programot, hogy egy 
héten ugyanaz a két-három kísérő 
sétál az iskoláig a gyerekekkel. 
Mint Veress Tünde elmondta, sep-
siszentgyörgyi mintára, az ottani si-
kert látva indították el Nyárádsze- 
redában is a Lábbuszt, igazából már 
tavaly, a tanév kezdetén tervezték, 
hiszen reggelente nagy a gépkocsi-

forgalom az iskola környékén, és 
ezt szerették volna valamelyest 
visszaszorítani, azonban a tavaly, a 
járványhelyzet miatt voltak idősza-
kok, amikor távoktatásra kellett át-
térni, nagy volt a bizonytalanság, 
így nem vágtak bele, bár az arculati 
elemek már akkor le voltak gyártva. 
Végül az idei tanévkezdéskor indí-
tották el a programot, megszervez-
ték az útvonalakat, kihelyezték a 
megállókat jelző táblákat, és kije-
lölték az első időszakra a kísérő- 
ket.  

Az első iskolai napon negyven 
gyerek kapcsolódott be, és azóta 
már több mint hetvenre bővült ez a 
létszám. Három útvonalon kísérik 
az elemi osztályosokat iskolába, 
egy negyedik pedig szervezés alatt 
áll. A Szentannai út esetében az a 
gond, hogy elég kevés ott a gyerek, 
viszont magánúton ők is bekapcso-
lódtak a programba, egy-egy család 
összegyűjti a gyerekeket, és ők is 
elindulnak gyalog reggelente.  

A lábbuszt választó gyerekek 
matricákat kapnak, ezeket füzetben 
gyűjtik, és bizonyos számú matrica 
után ajándék jár nekik, 15 matricát 
például beválthatnak kulcstartóra 
vagy könyvjelzőre, 20 matricát 
pedig egy bögrére. De lehet gyűj-
teni esernyőre, esőkabátra, háti-
zsákra, száz matrica fejében pedig 

kerekes hátizsákot kaphatnak. Az 
útvonalak kapcsán Veress Tünde el-
mondta, Andrásfalváról jön az 
egyik csapat reggelente, és bár ez a 
leghosszabb útvonal, így negyven 
percet gyalogolnak, hidegben, eső-
ben, piros orral, de jókedvűen, mo-
solygósan érkeznek meg 8 óra előtt 
10 perccel az iskolába. A másik csa-
pat a Rózsák útja és az Arató utca 
kereszteződésétől indul, a harmadik 
pedig a művelődési ház elől, ez a 
legrövidebb szakasz.  

A gépkocsiforgalom mérséklése 
mellett a másodlagos cél az egész-
ségre való nevelés, hiszen így reg-
gel az ágyból nem egyből az autóba 
esnek be a gyerekek, hanem frissek, 
vidámak, mire beülnek az iskola-
padba. A másik fontos tényező 
pedig, hogy csodás csapat kovácso-
lódik össze a reggeli séták alatt, 
énekelve, mondókázva érkeznek 
meg az iskolába, az Andrásfalváról 
sétálóknak még arra is jut idejük, 
hogy esetleg elismételjék a leckét, 
valamelyik reggel útközben például 
a szorzótáblát gyakorolták. Ugyan-
akkor előfordul, hogy óvodások is 
csatlakoznak a csapathoz, elsősor-
ban akkor, ha van nagyobb iskolás 
testvér; van négyéves apróság, aki 
szó nélkül sétál ekkora távot min-
den reggel – jegyezte meg Veress 
Tünde.

Nagy sikernek örvend a Lábbusz 

Korszerű magánklinika a városközpontban
(Folytatás az 1. oldalról)

Dr. Toth Brigitta Dalma

Tóth Sándor polgármester

Fotó: Nagy Tibor



Nemzetek Ligája: Csoportelsőséget ért a hollandoknak Belgium legyőzése 
A holland válogatott vasárnap 1-0-ra le-

győzte Belgiumot a Nemzetek Ligája (NL) 
A divíziója 4. csoportjának zárófordulójá-
ban, ezzel a négyes első helyén végzett. 
Hollandia első helye már a belgák elleni 
amszterdami rangadó előtt is szinte biztos 
volt, a vendégeknek nagy különbségű si-
kerre lett volna szükségük az előzéshez, 
erre azonban nem volt esélyük. A meccs 
egyetlen találatát a középhátvéd Virgil van 
Dijk szerezte a második játékrész köze- 
pén. 

Az 1. csoportban Horvátország a máso-
dik félidő közepén szerzett két góllal dön-
tötte el a mérkőzést, amely után a 
házigazda osztrákok elbúcsúztak az NL 
első vonalától. A horvátoknak mindenkép-
pen győzniük kellett az első helyhez, mivel 
a dánok magabiztosan, két góllal legyőztek 
a világbajnoki címvédő francia csapatot. 

A Nemzetek Ligájában a B, a C és a D 
divízió csoportgyőztesei feljutnak, míg az 
A, a B és a C osztály csoportutolsói kies-
nek. Az élvonal csoportelsői jövő június-
ban négyes torna keretében küzdenek meg 
egymással a trófeáért.

Megszerezte az első győzelmet az ACS Maros-
vásárhely női labdarúgócsapata az 1. liga 4. for-
dulójában.  

Az FK Csíkszereda ellen nem számított favo-
ritnak, hiszen az első három fordulóban a Hargita 
megyeiek még nem kaptak ki, míg a korábban La-
dies néven szereplő, jelenleg a csíkiak fiókcsapa-
taként működő gárda mindhárom korábbi 

mérkőzését elveszítette. Ezen a meccsen azonban 
2-0-s félidő után 3-0-ra nyert, és ezzel elhagyta a 
sereghajtó pozíciót, feljött a rangsor 9. helyé- 
re.  

A női labdarúgó-bajnokságban háromhetes 
szünet következik, az 5. fordulót október 15-én 
rendezik, amikor a marosvásárhelyi csapat Ale-
xandriára látogat.

Folytatódott a szászrégeniek  
hazai győzelemsorozata

Az előző játéknap drámai marosújvári veresége 
után, amely kétgólos előnnyel zárt első félidőt köve-
tően, a találkozó hajrájában kapott találat miatt kö-
vetkezett be, Stoica Vilmos legénysége ismét hazai 
környezetben bizonyíthatta játéktudását. Az ellenfelet 
a csoport sereghajtója, a Kolozsvári Viitorul Labda-
rúgó-akadémia fiatal, 18-24 esztendős tehetségeiből 
álló együttes jelentette. 

Az első félidő eléggé gyenge játékot eredménye-
zett, említésre érdemleges kapujelenetek csupán el-
vétve adódtak. Noha zömében az Avântul irányította 
az összecsapást, a játékszert leginkább a két büntető-
terület között járatták a játékosok. A 3. percben egy 
tetszetős Enescu–Bujor összjáték után a régeniek ta-
pasztalt csatára mintegy 13 méterről lőtt, ám erőtlen 
kísérletét D. Moldovan könnyedén hárította. A 17. 
percben ugyancsak Bujor végzett el szabadrúgást 
mintegy 18 méterről – a lövés kevéssel fölé ment. A 
kolozsváriak a 34. percben veszélyeztettek első ízben, 
ám ekkor Dreve közelről nem tudott túljárni Raica ka-
puvédő eszén. A házigazdák a vendégkapus éberségét 
Ghîrlejan révén tették próbára, a középpályás veszé-
lyes bal oldali beadásánál D. Moldovan résen volt. 

A második játékrész elején megszületett a mérkő-
zés első, egyben egyetlen találata: a nagyon aktív 
Harkó Károly lövésre szánta el magát a tizenhatos vo-
naláról, s bár kísérlete nem volt túl erős, a labda így 
is „beszédelgett“ a hálóba a kapus keze fölött (51. 
perc, 1-0). A kapott gólt követően a fegyelmezetten 
védekező és olykor tetszetősen adogató Viitorul-játé-
kosok röpke öt perc alatt két alkalommal is komoly 
gólveszélyt alakítottak ki a fiatal Vlad Raica kapujá-
nak előterében: az 56. percben M. Pop kecsegtető 
szögből mellélőtt, majd négy perccel később egy jobb 
oldali szögletet követően D. Calo mintegy 6-7 méter-

ről föléfejelt. A találkozó nyílttá és érdekfeszítővé 
vált, ekkor már a játék iramára sem lehetett panasz. 
A hajrában a CSM Avântul két alkalommal is végleg 
eldönthette volna a három bajnoki pont sorsát: a 86. 
percben egy remek ütemű Truța–Murar-összjáték 
után utóbbi a büntetőterület bal oldaláról mintegy 5 
méterről lőtt, ám D. Moldovan kézilabdakapus mód-
jára, kivételes reflexszel lábbal hárított, majd egy perc 
múltán Harkó kis híján lemásolta a gólját, hasonlóan 
lőtt, ám bal oldali kísérletét ezúttal a vendégek kapusa 
hatalmas bravúrral szögletre tolta! 

Mindent összevetve, a játék képe alapján a szász-
régeniek megérdemelt győzelmet arattak, immár a 
harmadikat, megőrizve ezzel hazai pályán a százszá-
zalékos teljesítményüket. A pénteki játéknapon Stoica 
Vilmos gárdája ugyancsak a hegedűk városában a 
Kudzsiri Metalurgistul együttesét fogadja. 

Nincs már hibátlan csapat  
a megyei I. osztályban 

Meglepő eredmények sorozata 
született a megyei labdarúgó-baj-
nokság I. osztályának 4. fordulójá-
ban, mintegy ellentmondva a múlt 
heti megállapításunknak, hogy kie-
gyensúlyozottabb az idei bajnok-
ság, és hiányoznak a csillagászati 
eredmények. Ebben a fordulóban 
azonban 49 (!) gól született, és ha 
hozzáadjuk a szerdai elmaradt mér-
kőzés kilenc gólját is, teljesebb a 
kép. Az egyik legnagyobb meglepe-
tést Radnót szolgáltatta, amely, mi-
után kiütötte az egyébként két 
győzelmet és egy döntetlent jegyző 
Dánost, csak egy pontot tudott sze-
rezni Búzásbesenyőben, így már 

nincs hibátlan csapat a mezőnyben. 
Az eredménynek a leginkább a Ma-
rosvásárhelyi ASA örülhet, amely 
pontszámban beérte a radnótiakat, 
csak gólkülönbséggel maradt mö-
göttük. Mit szóljunk ugyanakkor az 
erdőszentgyörgyi vízilabda-ered-
ményhez, ahol Segesvár háromszor 
annyi gólt lőtt, mint az előző három 
fodulóban összesen, vagy a szová-
tai bekecsi rangadóhoz, ahol szin-
tén hétgólos, szoros eredmény 
született? Radnót botlásából az 
Academica Transilvania is profitált, 
és noha tudomásunk szerint nincse-
nek feljutási ambíciói, egyelőre az 
egyetlen csapatnak tűnik, amely 
képes beleszólni Radnót és az ASA 
harcába az első helyért.
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Eredményjelző 
Női labdarúgó 1. liga, 4. forduló: Resicabányai Banat Girls – Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina 0-3 (játék nélkül, mentőautó hiánya miatt), Aradi Piros Security – 
CSM Alexandria 3-3, ACS Marosvásárhely – FK Csíkszereda 3-0, Nagybányai 
FF – Bukaresti Fair Play 1-2, Galaci Universitatea – Kolozsvári FC Universitatea 
1-6, Bukaresti Carmen – Temesvári Politehnica 0-1. 

Jegyzőkönyv 
3. liga, IX. csoport, 5. forduló: Szászrégeni CSM 
Avântul – Kolozsvári Viitorul 1-0 (0 -0) 
Szászrégen, Avântul-pálya, változékony időjárás, 
mintegy 200 néző. Vezette: Mihai Moisă (Jászvá-
sár) – Sebastian Păduraru (Gura Humorului), 
Vlăduț Hazi (Suceava). Ellenőr: Vasile Hrițac 
(Piski), Bogdan Dragoș (Fogaras). 
Gólszerző: Harkó Károly (51.). 
CSM Avântul: Raica – Bugnar, R. Suciu, S. Chirilă, 
Truța, Enescu, Ghirlejan (90+1. Șerbănați), Vrabie, 
Harkó, R. Bucur (76. M. Pop), Bujor (82. Ad. 
Murar). 
Kolozsvári Viitorul: D. Moldovan – R. Bartos, S. 
Moldovan (70. Selegean), Aparascăi (50. Borma), 
Porumb, E. Bartos, Roșca, D. Calo, Milandru (58. 
Veres), M. Pop, Dreve. 

Eredményjelző 
* megyei I. osztály, 4. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Mezőrücs 6-2, 
Marosludas – Marosoroszfalu 4-2, Dános – Marosvásárhelyi Atletic  
6-0, Búzásbesenyő – Radnót 2-2, Ákosfalva – Marosvásárhelyi Aca-
demica Transilvania 1-5, Erdőszentgyörgy – Segesvári CSM 6-6, Szo-
váta – Nyárádszereda 4-3. Az élcsoport: 1. Radnót 10 pont, 2. ASA 10, 
3. Academica Transilvania 8. 
* megyei II. osztály, 2. forduló: Mezőzáh – Hadrév 2-1, Harasztkerék 
– Görgénysóakna 3-5, Magyaró – Mezőceked 1-1, Mezőpagocsa – Ge-
rendkeresztúr 4-0, Nyárádkarácson – Gernyeszeg 3-1, Mezőgerebenes 
– Alsóidecs 4-2; 3. forduló: Mezőpagocsa – Mezőceked 2-1, Alsóidecs 
– Magyaró 0-1, Harasztkerék – Mezőgerebenes 1-0, Gerendkeresztúr 
– Nyárádkarácson 1-2, Hadrév – Görgénysóakna 1-3. Az élcsoport: 1. 
Görgénysóakna 9 pont, 2. Mezőpagocsa 9, 3. Magyaró 7.

Bálint Zsombor Szabó Antal-Loránd 

Megszerezték az első győzelmet a női labdarúgók 

A középhátvéd Virgil van Dijk gólt szerzett, ezzel csapata megnyerte a belgák elleni meccset 
Fotó: a holland válogatott közösségi oldala (OnsOranje)

Eredményjelző 
Nemzetek Ligája, 6. (utolsó) forduló: 
* A divízió: 
1. csoport: Ausztria – Horvátország 1-3, Dánia – 
Franciaország 2-0. A végeredmény: 1. Horvátország 
13 pont, 2. Dánia 12, 3. Franciaország 5, 4. (és kie-
sett) Ausztria 4. 
4. csoport: Hollandia – Belgium 1-0, Wales – Len-
gyelország 0-1. A végeredmény: 1. Hollandia 16 
pont, 2. Belgium 10, 3. Lengyelország 7, 4. (és kie-
sett) Wales 1. 
* C divízió: 
1. csoport: Luxemburg – Litvánia 1-0, Feröer szige-
tek – Törökország 2-1. A végeredmény: 1. (és felju-
tott) Törökország 13 pont, 2. Luxemburg 11, 3. 
Feröer szigetek 8, 4. (és kiesett) Litvánia 1. 
3. csoport: Azerbajdzsán – Kazahsztán 3-0, Szlová-
kia – Fehéroroszország 1-1. A végeredmény: 1. (és 
feljutott) Kazahsztán 13 pont, 2. Azerbajdzsán 10, 3. 
Szlovákia 7, 4. (és kiesett) Fehéroroszország 3. 
* D divízió: 
1. csoport: Andorra – Lettország 1-1, Moldova –  
Liechtenstein 2-0. A végeredmény: 1. (és feljutott) 
Lettország 13 pont, 2. Moldova 13, 3. Andorra 8, 4. 
Liechtenstein 0.

Ma a televízióban 
* 16.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: Temesvári Ripensia – Univer-

sitatea 1948 Craiova (Románia-kupa) 
* 18.45 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: Bukaresti CSA Steaua – Chindia 

Târgovişte (Románia-kupa) 
* 21.30 óra, DigiSport 4: Brazília – Tunézia 
* 21.45 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1: Portugália – Spanyolország (Nemzetek Ligája, 

A divízió, 2. csoport) 
* 21.45 óra, DigiSport 2, Prima Sport 2: Norvégia – Szerbia (Nemzetek Ligája, B divízió, 

4. csoport) 
* 21.45 óra, DigiSport 3, Prima Sport 3: Ukrajna – Skócia (Nemzetek Ligája, B divízió, 

1. csoport) 
* 21.45 óra, Prima Sport 4: Svájc – Csehország (Nemzetek Ligája, A divízió, 2. csoport) 







A Népújság szeptember 21-i szá-
mában jelent meg egy összeállítás 
Utcafórum Marosvásárhelyen ’elő-
címmel’; a lényeg a címben van: „A 
lakosságot foglalkoztató problémá-
kat szeretnék feltérképezni”. A ma-
gamfajta pamfletírónak azonnal 
megmozdul a füle mögött egy ör-
dögfióka, és azt súgja: „kérdezd már 
meg, hogy csak térképészkedni akar-
nak-e, vagy a problémákat meg is 
szeretnék oldani…” Való igaz, a szó-
szaporító, de haszon nélküli fóru-
mokról szomorú tapasztalataim 
vannak. Vegyük sorra. 

Az első a Vásárhelyi Találkozó 
(1937. október). Az akkori fórum 
apropója: „Tamási Áron a Brassói 
Lapokban megjelent cikksorozatá-
ban, a »Cselekvő erdélyi magyar if-
júság«-ban rámutatott a külön 
utakon való haladás okaira és egy-
ben arra, hogy az erdélyi fiatalság-
nak csak egy útja lehet, és ezt meg 
kell találnia.” – Az 1996-ban erről 
írt, Trakta című hosszabb elemzés-
ben (lásd a Mentornál megjelent 
Mörfi c. kötetemben) így reagáltam 
erre: „Istenem, de jó lenne azt az egy 
utat megtalálni… – mondja azóta is 
mindenki, aki idáig jut a dokumen-
tum olvasásában.” Majd így folytat-
tam: „Nem állunk messze a 
tekintélyrombolás vádjától, ha azt 
mondjuk: Tamási Áron nem találta 
fején a szöget. Ha minden erdélyi 
magyar követte volna őt az egyetlen 
úton, akkor ma Erdélyben nem le-
hetne magyar szót hallani – tekintve, 
hogy Tamási áttelepedett Magyaror-
szágra. Mi (Bernát úr és alulírott) 
azon a véleményen vagyunk: ne 
erőltessünk egyetlen utat, próbálja 
mindenki megtalálni a saját ösvé-
nyét, s haladjon azon önmaga, csa-
ládja és közössége nagy hasznára és 
boldogulására.”  

A tanácskozáson az akkori Erdély 
krémje sorolta a magyarság gondjait. 
Több szakosztályban gyűléseztek, 

számtalan tanulmányt olvastak fel, 
még több hozzászólás született, a 
végén pedig egy kb. húszoldalas ha-
tározatot is összehoztak. A találko-
zónak elég szép visszhangja volt, de 
csak annyi. Eredményekről nem be-
szélhetünk, ugyanis a dzsembori 
nem törekedett megoldásra, inkább 
csak a gondokat leltározta (akárcsak 
a most meghirdetett ’virtuális 
fórum’).  

Ha meg akartak volna oldani va-
lamit, akkor betartották volna az ’át-
szervezés’ fázisait. Csupán öt 
lépésből áll a folyamat: 1. leltár 
(adatgyűjtés + rendszerezés); 2. 
elemzés (megvizsgálják, hogy mit 
kellene – és lehet – megváltoztatni); 
3. tervezés és döntéshozatal (megal-
kotják az új módszert); 4. beüze- 
melés (működésbe tétel = rend- 
szermérnöki műszóval: imple- 
mentálás); 5. ellenőrzés és karban-
tartás.  

A Vásárhelyi Találkozónak azért 
nem volt semmilyen kézzelfogható 
eredménye, mert nem intézkedési 
tervet, hanem egy kiáltványféleséget 
hoztak össze. Olyan dolgokat fogal-
maztak meg, amelyek nem tartoztak 
a Találkozó hatáskörébe, vagy kivi-
telezhetetlenek voltak. Pl. „Osztály, 
felekezeti és nemzetiségi ellentétek 
életünkből tűnjenek el. A vezetők 
pedig a magyar iskolák, egyházak és 
közintézmények erkölcsi és anyagi 
támogatásával járjanak elöl jó példá-
val.” Az eszme kiváló, de a megva-
lósításához nincs mód és eszköz…  

A másik nagy fórumozás. Tőkés 
László 1998. szeptember 12-re Alsó-
csernátonba hívta mindazokat, aki-
ket a romániai magyarság közös 
gondjai foglalkoztatnak. A találkozó 
címe: Székelyföldi fórum az RMDSZ 
megújulásáért. Markó szerint Tő-
késnek lehetősége lett volna több fó-
rumon is kifejtenie a szövetséget 
illető kritikáját. „Véleményem sze-
rint Tőkés László senkiben sem 
bízik, aki épp nincs egy véleményen 
vele. (…) A csernátoni rendezvény 

szerintem kísérlet arra, hogy egy kis 
csoportosulásból platformot ková-
csoljon, amihez bárkinek joga van az 
RMDSZ-ben, de ez a tiszteletbeli el-
nöki funkcióval semmiképpen sem 
fér össze.” (Szabadság, 1998. aug. 
25.) A csernátoni népgyűléssel indult 
el az a folyamat, amely aztán az 
RMDSZ fokozottabb erodálásához 
vezetett. A kezdeti frakciózások sem 
tettek jót a szövetség egységének, de 
kisebb belharcok után sikerült józan 
keretek között tartani a másképp 
gondolkodást.  

Érmihályfalva következett (1998. 
október 24.), majd Nyárádszereda 
(1999. február 13.), ezek hatását így 
foglaltam össze annak idején: „A 
fórum = illetékes személyek részvé-
telével megtartott nyilvános eszme-
csere, írja az értelmező szótár. 
Elvileg igen nemes gondolat össze-
jönni és a nemzet sorsán rágódni, de 
ha nincs érdemi eredmény, akkor az 
egész nem ér többet egy szombat esti 
kanasztapartinál. A tömeglélektan 
megállapításai szerint negyven föld-
munkás ugyanolyan könnyedén 
emeli szavazásra a kezét, mint negy-
ven akadémikus, ui. a tömegben 
megoszlik a felelősség.”  

2003-ban következett a Márciusi 
Fórum Kolozsvárott, a Farkas utcai 
templomban, ahol közfelkiáltással 
fogadták el a fölolvasott szöveget. 
Nyilvános eszmecsere nem volt. El-
döntetett a Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) megalakulása, amely alulról 
szerveződött (nyilván: főnöki pa-
rancsra). Kezdetben a helyi tanácsok 
alakultak meg, következtek a széki 
tanácsok, legvégül az SZNT.  

A marosvásárhelyi helyi fórumot 
az ötven személyre szabott Bocskai-
teremben tartották. Fodor Imre ve-
zette a gyűlést. „Három, elegáns 
ruhába öltözött úr köszöntötte az 
egybegyűlteket, aztán elmondták, 
hogy mi a lényege a helyi, a széki és 
a nemzeti tanácsnak, s miért kell 
most kérni a székely autonómiát. (…) 
Szó esett még az Európa Tanácsról, 

az Európában honos 12 nemzeti au-
tonómiai modellről, sőt azt a füzetet 
is felmutatták, amelyben a Csapó I. 
József dr. által összeállított statútum-
tervezet vagyon szavakba szedve, s 
amely »munkaanyagként« szolgál a 
következőkben. Felolvastak egy ha-
tározatot, amely szerint a székely 
nemzet képviselői kijelentik az auto-
nómiára szóló igényüket! Kézfel-
emeléssel megszavazták (aki akarta), 
én nem szavaztam, több okból. (…) 
Néhány további vezérszó: közképvi-
seleti testület, alkotmányos jogok, 
állampolgári kezdeményezés, And-
reas Gross, polgárok védelme, nem 
alternatívája vagyunk az RMDSZ-
nek, hanem potenciális partnerei. 
Meg aztán: Terra Siculorum, többlet-
hatáskörök, az államnak ez csak jó, 
mert egy gazdag régiótól több adót 
lehet begyűjteni. Arról van szó: 
»saját sorsunkról önmagunk dön-
tünk« (…).  

Aztán volt küldöttválasztás és es-
kütétel, székely himnusz és nemzeti 
ima.  

Egyvalami nem volt, pontosabban 
valaki: kinevezett jegyzőkönyvve-
zető. Emiatt az egész gyűlés – jogi-
lag! – nem ér többet egy kocsmai 
szóváltásnál. Ugyanis a jegyzőköny-
vek vezetése nem kommunista talál-
mány, amit kerülni (sőt: üldözni) 
kell, hanem ősi szabály. Vesd össze: 
hiteles hely, hétpecsétes okmány, 
birtoklevél stb.” (K. P.: Ott voltam én 
is. RMSZ, 2003. okt. 16.) 

A harmadik példa: az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács és Székely 
Nemzeti Tanács együttes ülése a vá-
sárhelyi Vártemplomban. „Szünet-
ben kb. negyvenen hazamentek 
ebédelni (maradtunk százan), pedig 
a cifrája még csak ezután követke-
zett! Az együttes ülés egyik csúcsa 
Cigány Imre elméleti fejtegetése 
volt, aki Brüsszelből küldött levelet, 
ő ugyanis onnan követi nyomon ki-
csiny, de halálmegvető bátorsággal 
küzdő nemzetrészünk tusáját. Visz-
szatér a régi vitára (haszontalan 
dolog nemzeti kisebbségként meg-
határoznunk magunkat, mert a nem-
zetközi normák ezt a fogalmat nem 

ismerik stb.), politikai zsákutcának 
minősítette az RMDSZ ügyködését, 
és arra buzdította Erdély magyarjait, 
hogy alapítsanak új pártot (!). Majd 
12 rövid pontban összefoglalta Er-
dély üdvtanát: mi kell ahhoz, hogy a 
lajtorjánk Szent Péter sarujáig érjen? 
1. Az alkotmány módosítása: Romá-
nia két államalkotó nemzet társál-
lama; 2. Törölni minden törvényt, 
ami ezzel ellentétes; 3. Románia le-
gyen föderális állam; 4. Erdélyben 
hivatalossá kell tenni a magyar  
nyelvet; 5. Erdélynek legyen önálló 
parlamentje. – Idáig jutott a felsoro-
lásban, amikor Toró T. Tibor arcán is 
megjelent a mosoly (addig csak én 
röhögtem, magamban).” (K. P.: 
Együttes ülés. RMSZ, 2005. ápr.  
29.)  

Belefeledkeztem az idézgetésbe, 
pedig csak azt akartam illusztrálni, 
hogy a fórumok helyett talán alkal-
masabb lenne egy szakmai konzultá-
ciót tartani, elvégre most nem túl 
nagy a tét, csupán a megyeszékhely 
’normalizálása’, ehhez pedig nem 
fórumok kellenek, hanem intézke-
dési tervek; a tennivalókat le kell 
bontani kiscsoportos szintre, amit a 
maga rendjén munkaköri leírásba 
kell foglalni. Ebben rögzíteni kell a 
felelős személyt, a megoldási módot 
és a határidőt. Lege artis: papíron, 
mert a szó elrepül, az írás megma-
rad.  

A városi konzultációnak is neve-
zett kampány az interneten is zajlik, 
ennek csak egy baja van: a virtuális 
ügyintézés a nullával egyenlő, te-
kintve, hogy a virtuális szó jelentése: 
„látszólagos, elképzelt, nem valódi”. 
(Belépés előtt ötoldalnyi adatvé-
delmi tájékoztatón kell átrágnia 
magát a kedves érdeklődőnek… Már 
nincs is kedve szót kérni.)  

De hogy kompenzáljam a szep-
tember 22-re meghirdetett fórumot 
körüllengő érdektelenséget (a talál-
kozón az érdeklődők száma nem érte 
el a tízet), nemsokára beadok a Vá-
rosházára egy tartalmasabb listát, el-
végre ezt várják a városi konzultáció 
szervezői. Papíron, rajzokkal, ik-
tatva; hogy számonkérhető legyen.  

Virtuális fórum  

Hétfőn délelőtt különleges szállítólá-
dákba került az a kilenc oroszlán, 
amelyeket májusban a Warriors of 
Wildlife Alapítvány közbenjárásának 
köszönhetően kimentettek az odesz-
szai állatkertből. A nagyvadak négy 
hónapig tartózkodtak ideiglenesen a 
marosvásárhelyi állatkertben, amed-
dig az áttelepítésükhöz szükséges do-
kumentációt beszerezték, és meg- 
szervezték a szállítást.  

Az áttelepítést Lionel de Lange, a dél-afri-
kai Warriors of Wildlife Alapítvány vezetője 

koordinálta, ő irányította a tegnap délelőtti 
akciót is, amelyben oroszlánrészt vállaltak az 
állatkert munkatársai is. Nem volt könnyű az 
áthelyezés sem, hiszen az állatokat el kellett 
altatni. Ez a feladat dr. Borka-Vitális Levente 
állatorvosra hárult. Lionel de Lange Afrikába 
szerette volna telepíteni az összes oroszlánt, 
azonban ott csak kettőt fogadtak be, így esett 
a választás az Amerikai Egyesült Államok-
ban, a Colorado államban levő Kingsburg 
melletti állatmenhelyre, ahol mintegy 500 
hektáron tartanak nagyvadakat. 

Nem kis erőfeszítés árán a tegnap különle-
ges szállítóketrecekbe helyezték az állatokat, 
este teherautón Bukarestbe szállították őket. 
Ma a szükséges vámellenőrzést követően re-

pülővel a szállítmányt Dohába 
viszik. Az Egyesült Arab Emír-
ségek fővárosából Dallasig re-
pülnek, onnan szintén teher- 
autón jutnak el az állatmen-
helyre. Az oroszlánok személy-
szállító járat csomagterében 
teszik meg az utat Bukaresttől 
Dallasig. Az eddig Radócon 
levő két oroszlánt is a maros- 
vásárhelyiekkel együtt „ül- 
tetik” repülőre Bukarestben,  
ők azonban Dél-Afrikában lan-
dolnak.  

Lionel de Lange szerint a há-
borús helyzetre való tekintettel 
az áttelepítéshez szükséges ira-
tokat a megszokottól eltérően 
sokkal rövidebb időn belül sike-
rült beszerezniük. Máskor két és 
fél évbe telik, ameddig hivatalo-
san szállíthatók a nagyvadak, az 
Odesszából kimenekített álla- 
tokat sikerült alig négy hónapon 
belül elköltöztetni. Az akciót dél-
afrikai, amerikai, ausztráliai és 
egy romániai civil szervezet is támogatta, 
nemcsak anyagilag, hanem az ügyintézés 
megsürgetésében is. Az Odesszából Maros-
vásárhelyen át „hazát” cserélő kilenc orosz-
lán útiköltsége mintegy 70.000 euróba került. 
Az alapítvány elnöke külön megköszönte 
Szánthó Jánosnak, az állatkert igazgatójának 
és munkatársainak azt, hogy megfelelő körül-
mények között, szakszerűen gondozták a ki-
lenc oroszlánt.  

A Warriors of Wildlife Alapítvány eddig 39 
hasonló helyzetben levő oroszlánt mentett 

meg. Két nappal ezelőtt pedig értesítették az 
alapítvány elnökét, hogy 20, Kongóban levő 
oroszlánnak új otthont kell találni, illetve 
„gazdát” keres 300 Dél-Koreában levő 
medve. Lionel de Lange elmondta, mindezt 
azért teszi, mert szereti az állatokat, amelyek 
az emberhez viszonyítva a legbékésebb lé-
nyek a világon, azt szeretik, hogy nyugalom-
ban, szabadságban éljenek. Alapítványa azon 
dolgozik, hogy a lehetőségek szerint a leg-
jobb körülményeket teremtsék meg szá-
mukra. 

Elhagyták a marosvásárhelyi állatkertet az Ukrajnából mentett 
oroszlánok  

Több ezer kilométert repülnek 
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Kuszálik Péter 

Vajda György 

Fotók: Vajda György



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (17079-I) 

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747-
480-255. (17282) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16964) 

ELADÓ felújított 2 szobás lakás a 
Szabadság utcában. Érdeklődni lehet 
a 0742-667-473-as telefonszámon. 
(sz.-I) 

MINDENFÉLE 

30-AS, LEINFORMÁLHATÓ férfi vál-
lalja idős betegek gondozását. Tel. 
0740-344-522. (17270-I)  

CÉG 10% kedvezménnyel vállal 
építkezési munkát, háztetőjavítást, 
cserépforgatást, tetőcserét, kültéri-beltéri 
munkát, kerítéskészítést stb. Tel. 0774-
997-597. (17262) 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 
tetőjavítást, cserépforgatást, vakolást, 
meszelést. Raktáron van anyagunk. 
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0763-136-737, Zoli. (17193) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, bármilyen 
építkezési munkát. Nyugdíjasoknak 16% 
kedvezmény. Tel. 0763-134-741, Miklós. 
(16993) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, új tető ké-
szítését Lindab lemezzel, cserépfor-
gatást, szigetelést kátránnyal, 
polisztirénnel, vakolást, bádogos-
munkát, csatornakészítést és -javí-
tást, akármilyen kisebb javítást. Tel. 
0740-651-354. (17116) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgős javítást, 
meszelést. Készítünk kerítést, kaput 
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdí-
jasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0763-136-730, Balázs. (16992) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17202) 

SZOBAFESTÉST, házszigetelést 
vállalok. Tel. 0747-462-267. (17143-I) 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-
lyen javítást, festést, szigetelést, csa-
tornajavítást, teraszkészítést. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (17038-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-
telést, tetőfedést Lindab lemezzel. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0767-837-
782. (17039-I) 

FAKIVÁGÁST és kerttakarítást válla-
lok. Tel. 0770-621-920. (17262) 

VÁLLALJUK új tető készítését, saját 
anyagunkból is (bármilyen mintájú 
Lindab lemez, cserép is), külső szi-
getelést, parkettlerakást, kisebb  
tetőjavítást, cserépforgatást. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. Tel. 
0753-967-492, István; 0751-622-195, 
Gabi. (17145-I) 

ÁCSMUNKÁT vállalunk, tetőkészí-
tést, tetőjavítást, filagóriakészítést. 
Tel. 0745-263-977. (17286-I) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Tel. 
0758-639-258, Csaba. (17288-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (17287-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
„Elmentem tőletek, nem tudtam 
búcsúzni, nem volt időm arra, el 
kellett indulni. Szívetekben hagy-
tam emlékem örökre, ha látni 
akartok, nézzetek az égre.” 
Szomorú szívvel, de Isten akara-
tát elfogadva tudatjuk, hogy a 
szeretett, drága édesanya, nagy-
mama, rokon és jó szomszéd,  

özv. ÁCS ZSUZSÁNNA  
(Zsazsa)  

szül. Székely-Király  
78 éves korában, 2022. szeptem-
ber 23-án hazatért Teremtő Urá-
hoz. Temetésére 2022. 
szeptember 27-én, kedden 13 
órakor kerül sor a marosvásárhe-
lyi református temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

Emlékét őrzi szerető családja. 
(17289-I) 

 
 
 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, 
anyós, rokon, testvér, szomszéd, 

ENGI ROZÁLIA 
szül. Vinitor 

életének 75. évében szeptember 
24-én örökre megpihent. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (17290-I) 
 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték  

LEOPOLD KARPELESZT  
– apa, nagyapa, dédnagyapa, 

szomszéd –,  
hogy szíve szeptember 25-én, 
élete 98. évében megszűnt do-
bogni. 
Temetése szeptember 27-én, 
szerdán 11 órakor lesz a maros-
vásárhelyi Verii utcai zsidó teme-
tőben. 

Búcsúznak tőle szeretett  
családtagjai. (-I) 

 
 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy LEOPOLD KARPELESZ  

szíve szeptember 25-én, élete 98. 
évében megszűnt dobogni. 
Temetése szeptember 27-én, 
szerdán 11 órakor lesz a maros-
vásárhelyi Verii utcai zsidó teme-
tőben. 

Búcsúznak tőle a Marosvásár-
helyi Zsidó Hitközség tagjai. (-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZS-
KAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolás-
technikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 
0745-379-638. (66289) 

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289) 

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(66256) 

A VETA KFT. fröccsöntő gépekre alkalmaz SZAKKÉPZETLEN 
MUNKAERŐT három váltásba. Vonzó bérezést és ételjegyeket aján-
lunk. Tel. 0788-481-753. (23259-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Roncsautóprogram 2022 
Eladná régi autóját?  

Most lehetősége van LEADNI akkor is,  
ha NEM kíván új autót vásárolni.  
Szállítást, forgalomból kiíratást  
és helyben fizetést vállalunk!  

Információkért hívjon a 0741-022-199-es számon. 

• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

„A szeretet soha el nem 
múlik.” 
Lelkünk tele fájdalommal, 
mert téged eltávolított a sors 
tőlünk. Te voltál a fény, a 
jóság és maga az élet, aki 
téged ismert, soha nem fog 
elfeledni. 
Összetört szívvel búcsúzunk 
drága szerettünktől,  

ANDRÁS RÓBERTTŐL 
született 1982. május 18-án, 
elhunyt 2022. szeptember 24-
én. 
Drága halottunkat szeptem-
ber 28-án 13 órakor a marosszentgyörgyi új sírkertben (az 
új kórház mögötti temetőben) helyezzük végső nyugalomra. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászolói. (-I)
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Román zászlókkal takartatta 
el a magyar feliratokat egy 
vásári kürtőskalácssütőn a 
hétvégi gesztenyefesztiválon 
Cătălin Cherecheş, Nagybá-
nya polgármestere, majd 
amikor intézkedését felülbí-
rálva magyar helyettese el-
távolíttatta onnan a román 
nemzeti jelképeket, bejelen-
tette, hogy azonnali hatállyal 
visszavonja Pap Zsolt István 
valamennyi alpolgármesteri 
hatáskörét – közölte vasár-
nap internetes oldalán a Kró-
nika című lap. 

A harmadik mandátumát töltő 
polgármesternek a fesztivál előké-
születei során nem tetszett, hogy a 
rendezvényen felállított kürtőska-
lácssütőn nem tüntették fel román 
nyelven is az édesség elnevezését, 
ezért felszólította egyik városházi 
beosztottját, hogy takarja el román 
zászlókkal a magyar feliratokat, 
„ott, ahol nem értjük, mit ír” – 
idézte fel a csütörtökön történteket 
a Kronikaonline.ro, Adrian Szel-
menczi újságíró, emberi jogi akti-
vista bejegyzésére, illetve a 
kolozsvári Főtér portál szombati 
cikkére hivatkozva. 

A városháza alkalmazottai el is 
helyeztek a sütödén két román tri-
kolórt, a kürtős magyar nevét 
pedig a román „cozonac” (kalács) 
feliratú molinóval takarták el.  

Az RMDSZ Máramaros megyei 
szervezete állásfoglalást tett közzé 
közösségi oldalán, amelyben ért-
hetetlennek és elfogadhatatlannak 
nevezte a polgármester gesztusát, 
úgy értékelve, hogy ezzel árkot ás 
a város román és a magyar közös-
sége közé. A szervezet tudatta, 
hogy Pap Zsolt István, Nagybánya 
RMDSZ-es alpolgármestere pén-
tek reggel elrendelte: vegyék le a 

román zászlókat a kürtőskalácssü-
tőről. 

A politikai pályafutása során 
több pártot és pártszövetséget 
megjárt polgármestert rendkívül 
felbőszítette magyar helyettese in-
tézkedése, amit meg is torolt. Că-
tălin Cherecheş szombaton egy 
helyi videóbloggernek nyilatkozva 
bejelentette: mivel az ő egyik ma-
gyar „delegáltja”, aki „látszólag” 
Nagybánya alpolgármestere, meg-
engedte magának, hogy rátegye a 
kezét a román zászlóra és eltávo-
lítsa, visszavonja minden alpolgár-
mesteri megbízatását. 

A polgármester többször kihang-
súlyozta, hogy a megyeszékhely hi-
vatalos neve Baia Mare, „akkor is, 
ha udvariasságból, eleganciából el-
fogadjuk, hogy itt-ott megjelenjen 
a Nagybánya elnevezés is”, és azt 
fejtegette: nem várható el a romá-
noktól, hogy szótárban kelljen 
megnézniük, mit jelentenek a 
mások által kihelyezett magyar fel-
iratok. A Krónika beszámolójában 
megemlítette, hogy a tíz százalék-
ban magyarok lakta máramarosi 
megyeszékhely elöljárójának újabb 
magyarellenes lépéséhez Márki-
Zay Péter is „asszisztált”. A hét- 
végi gesztenyefesztiválon ugyanis 
Nagybánya testvérvárosa, Hódme-
zővásárhely polgármestereként a 
magyarországi ellenzék volt kor-
mányfőjelöltje is részt vett, és több 
nyilvános eseményen mutatkozott 
Cherecheşsel.  

A lap szerint Cătălin Cherecheşt 
a legellentmondásosabb román po-
litikusok között tartják számon,  
a korrupcióellenes ügyészség 
(DNA) két ügyben is vádat emelt 
ellene, 2016-ban pedig úgy sike-
rült először újraválasztatnia magát, 
hogy közben előzetes letartóztatás-
ban volt. (MTI)

Magyar feliratok eltakarását rendelte 
el Nagybánya polgármestere 
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