
A vasárnapi helyhatósági választásokon Marosvásárhely tör-
ténelmi győzelmet aratott. Húsz év után sikerült leváltani
Dorin Floreát, és visszaszerezni a várost. Soós Zoltán az új
polgármester, aki az összes magyar politikai alakulat támo-
gatását élvezte. Rendkívül fontos győzelmet mondhat magá-
énak az RMDSZ Maros megyében is, ahol sikerült megtartani
a megyei tanácselnöki tisztséget és 41 településen magyar
polgármestert állítani.

Az alábbiakban Soós Zoltán polgármester és Péter Ferenc megyei ta-
nácselnök nyilatkozatát olvashatják.
Győzött Vásárhely! 

„Lezárult a Florea-rendszer – jelentette ki Soós Zoltán.
– Azt ígértem, minden marosvásárhelyi polgármestere leszek. Köszö-

nöm, hogy támogattak ebben. Biztos fogok hibázni, tévedni, de egyvala-
mit bizonyosan nem felejtek: a város minden lakóját képviselem, akár
román, akar magyar, akár más nemzetiséghez tartozik. 

Kinek öröm, kinek üröm
Húsz év után Marosvásárhelynek újra magyar polgármestere van.

A következő négy évben Soós Zoltán igazgatja majd a város ügyeit,
ígérete szerint egészen másképp, mint elődje. A megye vezetése pedig
továbbra is az RMDSZ kezében marad. Öröm a vásárhelyi és a
Maros megyei magyaroknak, üröm azoknak, akik már korábban is
a magyarokkal riogatták román nemzettársaikat. Mint megtapasz-
talhatták, kevés sikerrel, hiszen a nacionalista retorika ebben a kam-
pányban, ebben a városban nem működött.

A választás előtt a Maros Művészegyüttes szervezésében egy Szín-
ház téri villámcsődületen a táncosok a változásért táncoltak legényes
táncokat. Ezzel is arra biztattak mindenkit, hogy ha valóban válto-
zást akarnak, vegyenek részt a szavazáson. Ami aztán meg is történt.

Ám nem mindenki örült sem a változásnak, sem a táncnak. Egy
vásárhelyi „jó román” azonnal reagált, azt mondta, még meg sem
nyerték a választást, de már „a Színház téren táncolnak a magya-
rok”. Mi lesz később? Vajon mitől félt az illető?

Ugyancsak pár nappal a választások előtt egy újságban azon fi-
lozofált egy – amúgy nem éppen magyarbarátságáról ismert – toll-
forgató, hogy szeptember 27. után „megkérdőjeleződhet Maros
megye román folytonossága”. Hogy milyen folytonosságra gondolt,
nem részletezte, de arra biztatta nemzettársait, hogy menjenek el
szavazni, mert „a jövőjük függ” ettől a szavazástól, hiszen ha nem
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Óriási tűz volt 
Marosludason 
Marosludason vasárnap este urnazá-
rás előtt körülbelül egy órával nagy tűz
keletkezett. Meggyúlt a polgármesteri
hivatal szomszédságában a Piac és a
Poliklinika utcát lezáró Şoiom komple-
xum, benne a pékség, a tejfeldolgozó,
a vendéglő és a raktár. A tűz a szom-
szédos Pipacsoskert – volt Jumbo –
vendéglő teraszára is átterjedt.
____________2.
A székhely dolgát
rendezni kellene
A világjárvány a korábbinál is nagyobb
mértékben növelte meg a tanügymi-
nisztériumi és tanfelügyelőségi aláren-
deltségbe tartozó Pedagógusok Háza
szerepét abban, hogy a kényszerű-
ségből bevezetett távoktatás követel-
ményeinek megfelelhessen minden
pedagógus, aki a rendszerben dolgo-
zik. Különösen azok, akiknél az egye-
temen kapott útravalóban még nem
szerepeltek a számítástechnikai isme-
retek. Most pedig az online oktatáshoz
alapos számítástechnikai, más szak-
módszertani és pszichológiai felké-
szültségre van szükség a minőségi
oktatás érdekében.
____________5.
Vonzó élettér 
egy növekvő 
közösségnek 
Huszonhét marosszentkirályi utcát
aszfaltoznak le ebben az időszakban
és a közeljövőben, jelenleg ez 
a legnagyobb folyamatban lévő 
munkálat a községben – tudtuk meg
Gál Sándor alpolgármestertől. 
____________6.
Sagyebó István
elégedetten 
távozik 
A Balavásár község élén eltöltött tizen-
két év után feláll a polgármesteri szék-
ből Sagyebó István. A távozó elöljáró
az utolsó napokban is a folyamatban
levő beruházásokon dolgozik.
____________8.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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Húsz év után korszakváltás

Soós Zoltán a polgármester
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Marosludason vasárnap este urnazárás előtt kö-
rülbelül egy órával nagy tűz keletkezett. Meg-
gyúlt a polgármesteri hivatal szomszédságában a
Piac és a Poliklinika utcát lezáró Şoiom komple-
xum, benne a pékség, a tejfeldolgozó, a vendéglő
és a raktár. A tűz a szomszédos Pipacsoskert –
volt Jumbo – vendéglő teraszára is átterjedt. 

A vészhelyzeti felügyelőséget 19.50 órakor értesítették
a tűzről.

Látva, hogy nagy a baj, nemcsak a helyi hivatásos és
önkéntes tűzoltókat, hanem a diszőszentmártoni és a
marosvásárhelyi hivatásos, valamint a radnóti önkéntes
tűzoltókat is bevetették a lángok megfékezésére. Össze-
sen hat tűzoltóautó érkezett a helyszínre, köztük két lét-
rás kocsi. A tűzoltók három irányból oltották a tüzet, a
létrás autókkal fentről közelítették meg az égő tetőzetet.
A tűzoltók több mint három órán át küzdöttek a lángok-
kal. 

A tűz mintegy 600 négyzetméteren pusztított, teljesen
leégett a tejfeldolgozó, egy műhely, a pékség, a könyvelő-

ségi irodák és a vendéglő 50 négyzetmétere.  
Az oltásban összesen harminc – húsz katonai és tíz ön-

kéntes – tűzoltó vett részt. Az akciót a dicsőszentmártoni
tűzoltók vezették – tájékoztatott Dan Petru Daniel, az ISU
sajtófelelőse, aki elmondta, hogy egyelőre nem állapították
meg a tűz okát, és emberáldozat nincs. 

– Isten őrizzen meg attól, ami a választások estéjén Ma-
rosludason történt! Tragédia. A Şoiom komplexum nagy
része megsemmisült. Ebben az épületben működött a város
első magánvállalkozása, amit a kilencvenes évek elején lé-
tesítettek. Óriási a kár. A komplexum a helyiek közkedvelt
helye volt. Jó minőségű sajtokat, tejterméket, pékárut ál-
lítottak elő és forgalmaztak. A vendéglőnek is volt for-
galma. Hogy mi okozhatta a tüzet? Egyelőre találgatások
vannak, egyesek rövidzárlatra gondolnak, most folynak a
vizsgálatok a tűz okának megállapítására. Sajnos, a tűz át-
terjedt a Pipacsoskert kerítésére, a volt Jumbo vendéglő
teraszára is. Itt is kárral számolnak. Tekintettel arra, hogy
a tejfeldolgozó megsemmisült, az andrássytelepi tejterme-
lők hétfőn reggel a tejjel maradtak, egyelőre nincs aki fel-
vásárolja tőlük – mondta el Kis István, a település
alpolgármestere. 

IDŐJÁRÁS
Borús, esős idő
Hőmérséklet:
max.160C
min.110C

Ma MIHÁLY, 
holnap JEROMOS napja.
JEROMOS: görög eredetű, 
a Hieronümoszból alakult, jelen-
tése: szent nevű. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. szeptember 28.
1 EUR 4,8705
1 USD 4,1828

100 HUF 1,3383
1 g ARANY 249,1178

Marosvécsi kastélynapok
A Kemény Auguszta Kulturális Egyesület és az AntePortum
Egyesület október 3-4-én második alkalommal szervezi
meg a jótékonysági kastélynapokat a marosvécsi Kemény-
kastélyban. Az idei esemény a koronavírus okozta járvány-
ügyi előírásokat betartva valósul meg, emiatt a
rendezvényen való részvételhez előzetes internetes re-
gisztráció szükséges. A regisztrációs űrlapon minden prog-
rampont külön megtalálható és kiválasztható, ezért arra
kérik az érdeklődőket, hogy csak azokat a programpontokat
jelöljék be, amelyeken valóban részt kívánnak venni. Kivé-
teles esetekben telefonos bejelentkezésre is lehetőség van
a 0745-272-689-es vagy a 0752-553-010-es számon. 
A szervezők igen színes programkínálatot állítottak össze,
többek között lesz piknikezési lehetőség a kastélykertben,
kincskeresés, EduKastély játékok, legendárium-filmmara-
ton, társasjátéktér, néptánctalálkozó, könyvbemutatók, kü-
lönféle tematikájú előadások, lantkoncert,
kiállítás-megnyitók, reneszánsz táncbemutató, valamint ke-
rekasztal-beszélgetés is. 

Bogdán Zsolt előadóestje 
Marosvásárhelyen

Szeptember 29-én, kedden  este 7 órától Bogdán Zsolt ko-
lozsvári előadóművész a Bartis Attila novelláiból összeállí-
tott  Amikor című pódiumműsorával örvendezteti meg a
marosvásárhelyi közönséget. A Spectrum Színház rende-
zésében sorra kerülő előadás helyszíne a Maros Művész-
együttes kövesdombi előadóterme. Jegyek a helyszínen
kaphatók, helyfoglalás szükséges. Jegyeket a 0744-301-
875 és 0757-059-594 telefonszámon lehet foglalni. A pro-
dukció időtartama 75 perc. A jegyek ára 20, illetve 25 lej. 

Szuperrali a megyeszékhelyen 
Október 2-án és 3-án rendezik meg Marosvásárhely utcáin
az országos szuperrali gépkocsiverseny második szaka-
szát. A versenyzők már benevezhetnek a versenyre. A kije-
lölt útszakaszt és a pontos programot később közlik az
érdeklődőkkel, de valószínű, hogy a főtér és a környező
utcák is versenyhelyszínné válnak. 

Sajtmustra Petrynél
Marosvásárhelyen negyedik alkalommal tartják meg a
Petry-sajtmustrát és vásárt. Október 2-án, pénteken reggel
9 órától este 7 óráig várják az érdeklődőket a Rákóczi lép-
cső alatti kis utcában. Az érdeklődők a legfinomabb és leg-
különlegesebb, erdélyi termelők által készített sajtokat
kóstolhatják és vásárolhatják meg. Ugyanitt kiváló borokat
és hentesárut is beszerezhetnek. 

Valaki jár a fák hegyén 
Valaki jár a fák hegyén című, Kányádi Sándor szellemiségét
megidéző műsorát viszi színre október 2-án, pénteken 19
órától a Maros Művészegyüttes a társulat  kövesdombi elő-
adótermében. A műsor felidézi a költő verseit, elévülhetet-
len gondolatvilágát, nézeteit és az őt körülvevő világot,
megjeleníti a tájakat, szülőföldjét és szépségeit. Zene: ifj.
Csoóri Sándor. Rendezés, koreográfia: Juhász Zsolt. A ko-
reográfus munkatársa Ágfalvi György. Forgatókönyv, szer-
kesztés: Novák Ferenc-Tata. Igazgató Barabási Attila
Csaba. Jegyek a helyszinen kaphatók, előzetes helyfogla-
lás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála
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7 óra 19 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 5 perckor. 
Az év 273. napja, 
hátravan 93 nap.
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Óriási tűz volt Marosludason 

A község lakóinak a kérésére tavaly ősszel per-
formáns térfigyelő rendszert sikerült kiépítenie a
csíkfalvi önkormányzatnak, amely igen hatékony-
nak bizonyult, a felvételeknek köszönhetően több
bűncselekmény tettesét sikerült kézre keríteni, és
ez a lakosság számára nagyobb biztonságot jelent. 

Balogh István, Csíkfalva polgármestere lapunknak el-
mondta, lassan egy éve, tavaly ősszel egy nyertes pályá-
zatnak köszönhetően, uniós alapokból építették ki a
községben a térfigyelő rendszert, amit a lakosság több mint
tíz éve igényel. A Leader-pályázat révén 65 térfigyelő ka-
merát szereltek fel a község összes településén a középü-
letekhez, közterületekre, útkereszteződésekhez, valamint a
falvak be- és kijáratához, ugyanakkor biztosították a mű-
ködtetésükhöz szükséges áramellátást, internetszolgálta-
tást. Mindemellett, mivel az éjszaka készült felvételeken
nem mindig volt felismerhető a szabálytalankodó gépko-
csik rendszáma, saját költségvetésből beszereztek még egy
performáns rendszámolvasó kamerát is, amely hasonló
helyzetekben segítségükre van. Ennek érdekében a negy-

venezer eurós uniós összeget további százezer lejjel pótol-
ták ki. A polgármester rámutatott, amióta üzembe helyezték
a rendszert, a felvételeknek köszönhetően számos esetben
sikerült a rendőrségnek kézre keríteni elsősorban lopások
elkövetőit. Legutóbb az elmúlt héten, amikor egy csíkfalvi
gazda jelezte, hogy a búzaházi út melletti földjéről eltűnt
néhány szénabála. A felvételek alapján azonosították a tet-
test, látható volt, hogy a szekerén Búzaházán még nem
volt rakomány, viszont Csíkfalván már igen. Amikor
szembesítették a felvételekkel, az elkövető bevallotta tet-
tét, és kifizette a kárt a tulajdonosnak. Nemrég a község
több pontján villanypásztort loptak, a felvételeken rög-
zített járművet keresi a rendőrség, emellett tyúktolvajo-
kat kerítettek kézre, falopásokat derítettek fel a
térfigyelő rendszer segítségével, de arra is volt példa,
hogy a helyi futballpályán ralizott valaki, amit rögzítet-
tek a kamerák. A polgármester hozzátette, amellett, hogy
a község területén történt bűncselekmények elkövetői-
nek az azonosításában segítségükre van a rendszer, több
ízben fordul hozzájuk a rendőrség, amikor a olyan jármű-
veket keresnek, amelyekről feltételezik, hogy áthaladtak a
környéken. 

Hatékony a csíkfalvi térfigyelő rendszer 
Több bűntett elkövetőjét 
azonosították már általa

Menyhárt Borbála



Hegyi-Karabah – Erdogan: Örményországnak 
azonnal el kell hagynia a megszállt azeri területeket

Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn arra szó-
lította fel Örményországot, hogy azonnal hagyja el
a „megszállt azeri területeket”, a vitatott hovatar-
tozású Hegyi-Karabah régiót, ahol vasárnap óta ne-
hézfegyverek bevetésével folynak a harcok az azeri
és az örmény erők között.

Erdogan egy isztambuli konferencián felszólalva úgy vélte,
hogy Jereván ezen lépésével a térség újból békére találna.

A török államfő közölte: országa „továbbra is minden lehe-
tőségével és teljes szívével kiáll a baráti és testvéri Azerbaj-
dzsán mellett”. Majd aláhúzta, hogy immár eljött az ideje
véget vetni annak a válságnak, amely Hegyi-Karabah örmény
megszállásával kezdődött.

Röviddel Erdogan előtt Hulusi Akar, a török védelmi tárca
vezetője a minisztérium ankarai épületében arra is felszólította
Örményországot, hogy azonnal állítsa le támadásait, valamint

küldje vissza a „külföldről hozott zsoldosokat és terroristákat”.
Azerbajdzsánnak és Örményországnak, a két egymással szom-
szédos korábbi szovjetköztársaságnak régóta területi vitája van
egymással: a túlnyomórészt örmények lakta Hegyi-Karabah a
Szovjetunió megszűnésekor, 1991-ben kinyilvánította függet-
lenségét, és elszakadt Azerbajdzsántól. Baku fegyverrel lépett
fel a szakadárok ellen, és bár a felek 1994-ben fegyverszünetet
kötöttek, gyakran fegyveres konfliktusba keverednek egymás-
sal.

A harcok vasárnap robbantak ki ismét, és hétfőn is folyta-
tódtak. A jereváni és a hegyi-karabahi hatóságok már vasárnap
rendkívüli állapotot hirdettek, és teljes katonai mozgósítást
rendeltek el az országban. Ilham Alijev azeri elnök hétfőn reg-
gel részleges mozgósítást rendelt el a helyzet súlyosbodása
miatt. Az elnöki rendelet értelmében behívják katonai szolgá-
latra a hadköteleseket. (MTI)

úgy alakulnak a dolgok, ahogyan a szerző szeretné,
igencsak sötét jövő vár rájuk.

Természetesen nem felejtette el hangsúlyozni, hogy
Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam, ahol a
hivatalos nyelv a román, és abbéli félelmének is hangot
adott, hogy a magyar városvezető, aki „románellenes
nevelést kapott”, „Budapest utasításait” fogja követni,
a szándékait – állítólag – nagyon jól ismeri. Mint ahogy
azzal is „tisztában van”, hogy a magyarokban 
a nyoma sem lelhető fel a „közös haza” iránti lojalitás-
nak.

Azzal, hogy a magyar politikai alakulatok egy közös
jelöltet támogattak, állítása szerint megfosztották a ma-
gyar közösséget a választás szabadságától, a román po-
litikai osztály, amely nem volt képes kiharcolni a
kétfordulós választást, megnézheti magát. Szerinte egy
muzeológus a szakmájából eredően is folyton a múltba
néz, és ezt fogja tenni a közigazgatásban is. 

Tehát az eredmény kinek öröm, kinek üröm. A vásár-
helyi magyarság örül, és bízik abban, hogy valóban vál-
tozást hoz a frissen megválasztott polgármester.

Ismét kötelező lesz az egészségügyi
kártya használata 

Október 1-jétől ismét kötelezővé válik az egészség-
ügyi kártya használata, ez alól csak a távkonzultációk
képeznek kivételt – közölte hétfőn az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár (CNAS). A kormány vonatkozó
határozata értelmében év végéig érvényben marad a
járványhelyzet miatt bevezetett azon intézkedés, amely
lehetőséget ad a távkonzultációra a családorvosok és
járóbeteg-szakrendelők orvosai számára, és ezekben
az esetekben továbbra sincs szükség az egészségügyi
kártya használatára. A távkonzultáció alapján a család-
orvos/szakorvos bármilyen dokumentumot kiállíthat, re-
ceptet is felírhat, és ezeket elektronikus úton juttatja el
a páciensnek – áll a CNAS közleményében. A rende-
lőben végzett konzultáció esetén ellenben kötelező
lesz október 1-jétől az egészségügyi kártya használata
– mutatnak rá. (Agerpres)

123.944-re nőtt 
a fertőzöttek száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 1271 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában – közölte hét-
főn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Olyan
személyekről van szó, akiknek korábban nem volt po-
zitív teszteredményük. Az új esetekkel 123.944-re nőtt
a fertőzöttek száma, 99.344 pácienst gyógyultnak nyil-
vánítottak. Ez idáig 2.372.340 koronavírusteszt ered-
ményét dolgozták fel Romániában. A legutóbbi
tájékoztatás óta 30, koronavírussal diagnosztizált sze-
mély haláláról érkezett jelentés – közölte a Stratégiai
Kommunikációs Csoport. Ezzel 4748-ra emelkedett a
koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek
száma. A GCS adatai szerint az elmúlt 24 órában 15
férfi és 15 nő elhalálozását jelentették. A halálos áldo-
zatok közül egy személy a 20 és 29 év közötti korosz-
tályhoz tartozott, egy személy 40 és 49 közötti, kettő
50 és 59 év közötti, hét 60 és 69 év közötti, tíz 70 és
79 év közötti volt, kilenc beteg életkora pedig megha-
ladta a 80 évet. A 30 elhalálozott személy közül 29
más betegségben is szenvedett, egynek nem voltak
nyilvántartott társbetegségei. (Agerpres)

Nőtt a bankközi hitelkamatláb
Három bázisponttal évi 2,4%-ról 2,7%-ra nőtt hétfőn
a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló
három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) –
közölte a Román Nemzeti Bank (BNR). Az elmúlt év
elején évi 2,99%-on állt a ROBOR, az idei év elejére
pedig 3,19%-ra nőtt. 2019. szeptember 27-én évi
3,07%-os hitelkamatlábat jegyeztek. A jelzáloghitele-
sek esetében alkalmazott hat hónapos bankközi hi-
telkamatláb a pénteken jegyzett évi 2,06%-ról
2,07%-ra nőtt, a 12 hónapos ROBOR pedig évi
2,10%-ról 2,11%-ra emelkedett. 2019 májusában lé-
pett hatályba a 2019/19-es sürgősségi kormányren-
delet, amely módosítja a változó kamatozású lej
alapú hitelek részletének kiszámítási módját. A jog-
szabály meghatározta a fogyasztói hitelek irányadó
mutatóját (IRCC), amelyet negyedévente, a bankközi
tranzakciók napi kamatának számtani középarányo-
saként határoznak meg. Ennek értéke jelenleg
2,41%. (Agerpres)

Elsőfokú viharriasztás
Fokozott légköri instabilitásra és jelentős esőzésre
vonatkozó, elsőfokú (sárga) riasztást adott ki hétfőn
27 megyére az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM). Az előrejelzések szerint hétfő du. 6 órától
kedd délig Olténiában, Moldvában, illetve Erdély, Má-
ramaros és Munténia egyes részein záporok, zivata-
rok, villámlások várhatók, és rövid időszakokra
felerősödik a szél. A csapadék mennyisége megha-
ladhatja a 25-35 litert négyzetméterenként, kis kiter-
jedésű területeken, főként Moldvában és a
hegyvidéken a 40-60 litert is. Az érintett megyék közt
vannak Maros, Hargita, Kovászna megyék is. Kedd
délutántól péntekig jelentős esőzésre lehet számí-
tani, főként az északi országrészben, figyelmeztetnek
még a meteorológusok. (Agerpres)
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Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Kinek öröm, kinek üröm
Bevezetik a minimálbért Genfben és rögtön a vilá-
gon a legmagasabbat: a Genf várost magába ölelő
azonos nevű kanton lakosai a vasárnap tartott nép-
szavazáson jóváhagyták, hogy a teljes munkaidő-
ben dolgozók óránként legalább 23 svájci frankot
(25,21 euró) kapjanak.

A világon eddig Ausztráliában volt a legmagasabb az óra-
bérminimum. A 19,84 ausztrál dollár 13,15 svájci franknak
felel meg, de a Svájccal szomszédos Németországban és Fran-
ciaországban is jóval kisebb a minimálbér, a németeknél 9,35
euró, a franciáknál pedig 10,15 euró.

Svájcban nincs országos szinten meghatározott minimálbér,
és a szavazók 2014-ben elutasították a nemzeti szintű bér-
minimum (22 frank/óra) bevezetésének lehetőségét. Genf la-
kosai maguk is korábban már két alkalommal – 2011-ben,
majd 2014-ben – mondtak nemet egy helyi szinten érvényes
minimálbérre. Most a 26 svájci kanton közül – Jura és Neu-
chatel után – harmadikként hagyták jóvá az órabérminimum
bevezetését. A jövő év elején Ticino is csatlakozik hozzájuk,
Basel-Stadt kantonban pedig népszavazáson döntenek e kér-
désben.

A vasárnap tartott országos népszavazáson, amelyen szá-
mos fontos kérdésben nyilváníthattak véleményt a szavazó-
joggal rendelkező polgárok, kezdve az európai uniós
munkavállalók szabad mozgásának korlátozását célzó javas-

lattól a vadászgépbeszerzésen és farkasvadászaton keresztül
a helyi fontos ügyekig, a genfiek 58,2 százaléka támogatta a
szakszervezetek által javasolt bérminimum bevezetését.

A 23 svájci frankos (25,21 eurós) órabérminimum a heti 41
órás munkaidővel számolva 4086 frankos havi fizetést jelent.
A szakszervezetek azzal indokolták az összeget, hogy ennél
kisebb jövedelemből lehetetlenség emberhez méltó megélhe-
tést biztosítani.

Abban, hogy a szegénység és bizonytalanság kezelését
célzó kezdeményezést ezúttal támogatta a genfiek jelentős
többsége, valószínűleg szerepet játszott a vagyoni különbsé-
geket is tovább mélyítő koronavírus-járvány. A dúsgazdag
Genfben ugyanis a járvány kezdete óta a szegénység szembe-
szökő jeleként mindennapos látvánnyá vált, hogy nélkülözők
hosszú sorokban várakoznak élelmiszerekre és más létfontos-
ságú termékekre.

Az is fontos tényező azonban, hogy Genfben kiemelkedően
magasak a megélhetési költségek, részben amiatt, hogy az
ENSZ és más nemzetközi szervezetek alkalmazottai adómen-
tesen magas béreket kapnak. Egy tipikus kétszobás lakás havi
bérleti díja háromezer frank, az élelmiszerárak a németországi
duplájára rúgnak, egy csésze kávé pedig négy-öt frankba
kerül.

A Mercer nemzetközi tanácsadó cég felmérése szerint Genf
a világ kilencedik legköltségesebb városa a külföldiek szá-
mára. (MTI)

Bevezetik a minimálbért Genfben, 
a világon a legmagasabbat

Távoznia kell az autonóm katalán kormány éléről
Quim Torra elnöknek, miután a spanyol legfelsőbb
bíróság hétfőn másfél évre eltiltotta közhivatal be-
töltésétől.

A függetlenségi politikust azért ítélték el, mert nem tett ele-
get a központi választási bizottság (JEC) utasításának a 2019-
es tavaszi parlamenti választásokat megelőzően, és többszöri
felszólítás ellenére sem távolíttatta el a középületekről a poli-
tikai szimbólumokat a kampányidőszakban.

A választási bizottság szerint ugyanis a sárga szalagok és
transzparensek kihelyezésével, amelyek a 2017-ben bebörtön-
zött katalán függetlenségi vezetők támogatását jelképezték, az
elnök megsértette a közintézményekre vonatkozó politikai
semlegesség elvét.

Quim Torra az engedetlenség bűncselekménye miatt nem-
csak politikai tisztségét veszti el, hanem 30 ezer eurós pénz-
büntetést is fizetnie kell.

A katalán elnököt tavaly decemberben marasztalta el az
ügyben a katalán felsőbíróság, amellyel szemben a politikus
fellebbezést nyújtott be. A legfelsőbb bíróság ezt a határozatott

hagyta most helyben a bírói testület egyhangú döntésével.
Az ítélet megállapítása szerint Quim Torra „határozottan,

ismételten, makacsul” ellenállt a választási bizottság által ho-
zott törvényes rendelkezés betartásának. A bíróság megerősí-
tette, hogy ez a testület a választási folyamatok
átláthatóságáért, tisztaságáért felelős kompetens alkotmányos
szerv.

Az eljárás során az elnök védője azt hangsúlyozta, hogy a
testületnek szerinte nem tartozik hatáskörébe a tartományi ve-
zetők utasítása, így határozata illegális.

Quim Torra távozása után eddigi helyettese, Pére Aragonés
veszi át ideiglenesen az immár csökkentett hatáskörű kormány
irányítását, amíg a parlament új elnököt választ, vagy előre
hozott választásokat rendeznek az autonóm tartományban.

Az elszakadáspárti politikus védője korábban arról is be-
szélt, hogy kedvezőtlen ítélet esetén készek elmenni az Euró-
pai Bíróságra is.

A katalán függetlenségpárti szimpatizánsok estére tünteté-
seket szerveztek szerte Katalóniában, hogy így tiltakozzanak
a legfelsőbb bíróság döntése ellen. (MTI)

Távoznia kell posztjáról a katalán elnöknek 

Szlovénia változtat az országok járványügyi beso-
rolásán, Magyarország és Ausztria egyes közigazga-
tási területei is vörös listára kerülnek – közölte a
válságkabinet hétfői sajtótájékoztatóján.

Szlovénia kéthetente felülbírálja azon országok listáját,
amelyek állampolgárai korlátozások nélkül léphetik át a szlo-
vén határt. A zöld, narancssárga és vörös listán szereplő álla-
mokat az alapján határozzák meg, hogy százezer főre vetítve
hány fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt két hétben.

Zöld listára kerül keddtől Ciprus, Finnország, Liechten-
stein, Litvánia, Lengyelország, Ausztrália, Új-Zéland, Szerbia
és Uruguay. Lekerült ugyanakkor róla, és narancssárga beso-
rolást kap Olaszország, valamint Horvátország több, Szlové-
niával határos megyéje. Ljubljana vörös listára helyezi
ugyanakkor Magyarország és Ausztria egyes közigazgatási te-
rületeit. Előbbi ország esetében Budapestet és Győr-Moson-
Sopron megyét, utóbbi esetében Bécset, valamint Tirol és
Vorarlberg tartományt.

A kormány korábbi rendelete szerint a vörös besorolású or-
szágokból érkező állampolgárok számára kötelező volt a házi
elkülönítés, és az nem volt kiváltható negatív PCR-teszttel. A
zöld listán szereplő országokból ugyanakkor korlátozás nélkül
be lehet utazni Szlovéniába.

Hétfőtől Szlovénia enyhített a beutazási szabályokon, a
vörös jelzésű országokból érkezők is elkerülhetik a kötelező
hatósági karantént, amennyiben rendelkeznek 48 óránál nem

régebbi negatív koronavírusteszttel. A kormány által elfoga-
dott rendeletben vannak ugyanakkor könnyítések is. Nem kell
koronavírustesztet felmutatniuk a határ menti ingázóknak és
kiküldött munkavállalóknak, a diplomatáknak, a fuvarozók-
nak, az üzleti útra érkezőknek, az átutazóknak – akik 12 órán
belül elhagyják az országot –, valamint azoknak, akik orvosi
ellátásért folyamodnak Szlovéniában. A kormány által közzé-
tett adatok szerint Szlovéniában vasárnap 39-cel 5399-re nőtt
az azonosított fertőzöttek száma. Szombaton még 159 új eset-
ről számoltak be. Két új haláleset történt, a betegségben eddig
elhunytak száma így 148-ra emelkedett. A diagnosztizált bete-
gek közül 79-en vannak kórházban, közülük kilencet ápolnak
intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 1639. A járvány
megjelenése óta 218.357 tesztet végeztek el, az elmúlt 24 órá-
ban 909-et, ezerrel kevesebbet, mint egy nappal korábban.

Horvátországban egy nap alatt 48-cal nőtt, és elérte a 
16.841-et az azonosított fertőzöttek száma. Szombaton még
190 új esetről számoltak be.

Nem hunyt el senki, a járvány halálos áldozatainak száma
így 272 maradt, 14.793-an viszont már meggyógyultak. Kór-
házban ápolnak 291 beteget, közülük 24-en vannak lélegez-
tetőgépen. Az aktív betegek száma 1180, és 9057 ember van
hatósági karanténban.

A járvány kezdete óta a valamivel több mint négymilliós
országban 295.998 tesztet végeztek el, ebből 3029-et az elmúlt
24 órában. (MTI)

Szlovénia változtat az országok járványügyi besorolásán



Visszavettük a várost. Győztünk.
Nem a magyarok a románok felett,
hanem mi mindannyian a korrupció
és a keresztapák felett arattunk győ-
zelmet.

A mai nappal lezártuk a Florea-
rendszer elmúlt húsz évét. Lezár-
tunk egy rendszert, ami éppen 20
évvel tartott tovább a kelleténél.
Komoly sebeket ejtett a város tes-
tén. De úgy tűnik, nem ért létfontos-
ságú szervet. Nem érte el a szívet és
az agyat sem. Mert ma a vásárhe-
lyiek szívvel és ésszel szavaztak.
Mindkettő ugyanazt diktálta: válto-
zás kell ennek a városnak. 

Győzött a változás! Hosszú út
vezetett idáig, és nem csak a kam-
pány hosszú hónapjaira gondolok.
Évszázados előítéleteket és évtize-
des sebeket kellett begyógyítanunk.
Marosvásárhely ma bebizonyította:
nem fél többé. Nem ijed meg az
uszítástól, a riogatástól. Marosvá-
sárhely ma a változásra szavazott. 

A mai eredmény feladatot ad
mindenkinek. Nem csak nekem, a
politikai pártoknak is. Az RMDSZ
már letette a voksát. Teljesen meg-
újult csapattal, az előző húsz év int-
rikáiban érintetlen jelöltekkel
vágott neki a választásnak. Most a
többieken a sor, hogy bizonyítsák:
a változás érdeke erősebb a pártok
érdekénél. 

Bízom benne, hogy a pártok
megértik a világos üzenetet, amit
ma este kaptak. Hogy meg fogják
érteni a marosvásárhelyi emberek
akaratát, és stabil koalíciót építenek
a változás érdekében.

Marosvásárhely legnagyobb pol-
gármestere, Bernády György azt
mondta: ha bizalmat kapok, egy új
várost építek fel Önöknek. Én új vá-
rost nem ígérhetek, de új szemléle-
tet igen. 

Új fejezetet nyitunk 
Marosvásárhely életében

A többség megértette az üzene-
tünket, és bizalmat szavazott a
programunknak. Annak a program-
nak, amely egy jobb, élhetőbb vá-
rost ígér. Nagy kihívások állnak
előttünk. Növelni kell Marosvásár-
hely versenyképességét, munkahe-
lyeket kell teremteni, javítani a
közlekedést, csökkenteni a lemara-
dást a régiós nagyvárosokhoz képest. 

Nem tudunk mindent azonnal
megoldani. Húsz elpazarolt évet
kell behozni. Csodát nem ígérhetek,
csak munkát, sok munkát. Amit
nyertünk, nem pozíció, hanem a
problémák megoldásának felelős-
sége. 
A ma este legfontosabb szava 
a köszönöm

Köszönöm a marosvásárhelyiek-
nek, hogy bizalmat szavaztak
nekem és annak a programnak, amit
kollégáimmal és az itt lakókkal kö-
zösen állítottunk össze. Köszönöm
a támogatóimnak, hogy mellém áll-
tak. Sokan voltak, és napról napra
nőtt a számuk. Nélkülük bizonyo-
san nem sikerült volna. Köszönöm
az RMDSZ, az EMSZ és a Pro Eu-
rópa Roma Párt politikai támogatá-
sát. Az RMDSZ-t külön is
említenem kell: nagy köszönet min-
denért. Köszönöm a száznál több
önkéntesünk lelkes és önfeláldozó
munkáját. A szavazóházi biztosok
és a megfigyelők egész napos mun-
káját azért, hogy rendben menjen a
szavazás. Köszönöm a kampány-
stáb kitartását és professzionaliz-
musát. 

Polgármesteri kampányként indí-
tottunk egy maroknyi emberrel.
Mára viszont egy közösséget ková-
csoltunk – a vásárhelyi rendszervál-
tók közösségét. A kampánynak

vége, de ezt a közösséget éltetni és
erősíteni kell ezután is. Végül kö-
szönöm a családom türelmét. Ígé-
rem, valamivel többet fognak látni,
mint az elmúlt hónapokban. Tudják,
hat gyermek apja vagyok, rájuk fér
a szülői figyelem. Köszönöm” –
mondta végül Soós Zoltán
A mai napon kettős győzelmet 
arattunk!
PéterFerenc megyei tanácsel-

nök kijelentette: „A mai napon ket-
tős győzelmet arattunk.
Megszereztük a megyei elnöki po-
zíciót, és az RMDSZ lett a legfon-
tosabb politikai erő a megyei
tanácsban. De nemcsak megyei
szinten arattunk győzelmet, hiszen
húsz év után Marosvásárhelynek is
újra magyar polgármestere lehet
Soós Zoltán személyében. 

Sőt tovább erősödtünk a megyé-
ben is. Három polgármesteri man-
dátummal többet szereztünk, mint
2016-ban. Így most 41 településen
lesz RMDSZ-es polgármester vagy
az RMDSZ által támogatott függet-
len polgármester. Sikerült meg-
nyerni a választást, és
polgármestert állítani Marosvásár-
helyen Soós Zoltán független jelölt
személyében, akit az RMDSZ tá-
mogatott, Szászrégenben Márk
Endre személyében, Deák Attila
személyében Beresztelkén, és Ko-
vács Ilona személyében Mezőma-
darason.

Sokaknak kell köszönetet mon-
danom a mai napon, mert sokak
munkájának, támogatásának kö-
szönhetem, hogy most itt állok
önök előtt. Köszönöm mindenki tá-
mogatását. A megkezdett munkát
folytatjuk, Maros megyét továbbra
is a fejlődés útján tartjuk. 

Egy hosszú nap és egy hosszú
hónap van mögöttünk. Ebben az
időszakban arra törekedtünk, hogy
a megye minden szegeletébe eljus-
sunk, tájékoztassuk a Maros megyei
embereket megvalósításinkról, ter-
veinkről. 

Szeretném megköszönni minden
Maros megyei lakosnak, aki ma élt
szavazati jogával, és mindenki
munkáját, aki azon dolgozott, hogy
Maros megye a következő négy
évben tovább fejlődhessen.

Engedjék meg, hogy még egy-
szer kiemeljem: Marosvásárhelyen
győztünk, Szászrégenben győztünk,
ugyanúgy győztünk Beresztelkén,
ahol nagyon rég nem volt polgár-
mesterünk. 

Az egyedüli hely, ahol nem sike-
rült visszaszereznünk a polgármes-
teri széket, Makfalva: ott
megmaradt az előző polgármester”
– fogalmazott Péter Ferenc. 

Növelte polgármesterei szá-
mát a vasárnap tartott önkor-
mányzati választásokon a
Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) – jelentette
be hétfő délutáni kolozsvári saj-
tótájékoztatóján Kelemen Hunor,
a szövetség elnöke.

A politikus elmondta: még nin-
csenek meg a végleges eredmények,
de a szövetség máris 199 polgármes-
teri mandátumot szerzett, néggyel
többet, mint négy évvel ezelőtt.
Ehhez adódik hozzá az a 8-10 pol-
gármesteri mandátum, amelyet az
RMDSZ által támogatott függetle-
nek, köztük a marosvásárhelyi Soós
Zoltán szereztek.

A polgármesteri címek mellett az
RMDSZ önkormányzati képviselői
mandátumainak számát is növelte.
Megjegyezte, a szövetség polgár-
mesterei mögött általában nagyobb
RMDSZ-es többség áll majd a helyi
tanácsokban, mint négy évvel ez-
előtt. Kelemen Hunor összességé-
ben jónak értékelte a szövetség
választási szereplését. Megemlítette:
az RMDSZ magyar ellenzékeként
működő Erdélyi Magyar Szövetség
(EMSZ) kevesebb polgármesteri
mandátumot szerzett, mint a szövet-
séget alkotó Magyar Polgári Párt
(MPP) és Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) négy évvel ezelőtt együtt.

Kelemen Hunor fontos ered-
ménynek nevezte, hogy az RMDSZ
megyei tanácselnökjelöltjei Hargita,
Kovászna, Maros és Szatmár me-
gyében is újabb mandátumot szerez-
tek. Győzelemként könyvelte el,
hogy az RMDSZ jelöltje, Márk
Endre nyerte a szászrégeni polgár-
mester-választást, a városban
ugyanis 26 százalékos a magyarok
aránya. Úgy vélte: Soós Zoltán, Ma-

rosvásárhely független polgármes-
terjelöltje is kapott román szavazato-
kat, hiszen többen támogatták, mint
az RMDSZ és az Erdélyi Magyar
Szövetség (EMSZ) listáját összesen.
Úgy vélte: jó stratégiának bizonyult,
hogy Marosvásárhelyen az önkor-
mányzati képviselői testületbe telje-
sen új jelöltlistát állítottak.
Megemlítette: első ízben nyert pol-
gármesteri tisztséget az RMDSZ je-
löltje a Székelyföld peremén fekvő,
de a moldvai Bákó megyéhez tartozó
Gyimesbükkön. Azt is a nyereségek
közé sorolta, hogy 12 év ellenzéki
városvezetés után visszanyerték
Gyergyószentmiklós polgármesteri
tisztségét. A politikus természetesnek
tartotta, hogy minden választáson
vannak győzelmek és vereségek is.
A vereségek sorában Székelyföldön
Székelykeresztúr és Barót, a Parti-

umban pedig Margitta elvesztését
említette.

Kelemen Hunor kijelentette: elem-
zik a választási eredményeket, és ahol
vereséget szenvedtek el, a megyei
szervezet meghozza a szükséges dön-
téseket. Azt is megemlítette, hogy
azonnal elkezdődik a szövetség felké-
szülése a december 6-án tartandó par-
lamenti választásokra. Azokon a
vegyes lakosságú településeken és
megyékben, ahol küszöbön áll a helyi
koalíciók kialakítása, az RMDSZ azt
az elvet képviseli, hogy a kormá-
nyozhatóság érdekében a győztes
polgármester vagy tanácselnök köré
kell többséget kialakítani. Hozzátette:
Kolozsváron és Kolozs megyében az
RMDSZ szívesen folytatná a több
ciklus óta gyakorolt együttműködést
a Nemzeti Liberális Párttal (PNL).
(MTI)
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Az RMDSZ növelte polgármesteri 
mandátumainak számát

Soós Zoltán a polgármester

Nagyarányú siker született Ma-
rosszentgyörgyön, a megye legna-
gyobb községében is, ahol Sófalvi
Szabolcs eddigi polgármester a sza-
vazatok 86,39 százalékát kapta,
mindezt egy olyan településen, ahol
a magyar nemzetiségűek aránya
nem éri el az 50 százalékot. Sófalvi
Szabolcs, aki a negyedik mandátu-
mát kezdi, a 12 évvel és a 4 évvel
ezelőtti eredményét is felülmúlta,
amikor ugyancsak 85 százalék kö-
rüli arányban győzött. A maros-
szentgyörgyi 17 tagú helyi tanácsba
12 személy, azaz a tanácsosok több
mint kétharmada az RMDSZ színe-
iben jutott be, négyen román politi-

kai pártok képviseletében, egy
pedig függetlenként kezdheti a négy-
éves tanácsosi munkát. „Jó érzés
megtapasztalni az összefogást, amit
a marosszentgyörgyiek tanúsítanak
immár több mint 12 éve, és hála Is-
tennek példát mutatnak arról, hogy
ha proaktívan, de békében és egy-
más iránti tiszteletben élünk, annak
megvan a gyümölcse a gazdasági,
szellemi és lelki fejlődésben is” –
nyilatkozta Sófalvi Szabolcs polgár-
mester, aki megköszönte a maros-
szentgyörgyi, tófalvi és csejdi
magyaroknak, románoknak és ro-
máknak a példás támogatást és a vá-
lasztásokon való magas részvételt.

Nagyarányú siker Marosszentgyörgyön
Sófalvi Szabolcs a negyedik

mandátumát kezdi

A prezenta.roaep.ro adatai szerint hétfőn lapzártakor az
alábbi részleges eredmények voltak Marosvásárhelyen, il-
letve Maros megyében.

Polgármesterjelöltek által elért eredmények:
Az 55.820 érvényes szavazatból Soós Zoltán – a magyar politikai pártok
által támogatott független jelölt – 28.211 szavazatot, Maior Sergiu Cla-
udiu – Pro Románia (PRO) – 9527 szavazatot, Benedek Theodora Ma-
riana Nicoleta – Nemzeti Libeális Párt (PNL) – 7549 szavazatot, Pascan
Emil-Marius – Népi Mozgalom Párt (PMP) – 4458 szavazatot, Papuc
Sergiu Vasile – Szociáldemokrata Párt (PSD) – 2010 szavazatot, Mure-
şan Adrian-Sorin – Szabad Emberek Pártja (POL) – 1231 szavazatot,
Roman Ioana-Ştefana – USR PLUS Szövetség – 728 szavazatot, Cosma
Lavinia-Corina – Zöld Párt (PV) – 505 szavazatot, Ploeşteanu Nicolae-
Dragoş – Szövetség a Románok Egyesüléséért (AUR) – 437 szavazatot,
Florea Florin – független – 354 szavazatot, Raţă Nadia-Dinuca – Nem-
zeti Méltóság Alternatívája (PAPDN) – 311 szavazatot, Oltean Corne-
liu-Dorin – ALDE – 299 szavazatot, Gorea Horaţiu Simion – független
– 200 szavazatot kapott.

A marosvásárhelyi tanács összetétele:
RMDSZ – 11 mandátum, Nemzeti Liberális Párt (PNL) – 4 mandátum,
a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Népi Mozgalom (PMP), a Pro Romá-
nia (PR) és a Szabad Emberek Pártja (POL) 2-2 mandátumot szerzett a
23 tagú városi tanácsban.

A helyi tanácsra leadott szavazatok száma: 55.824.
A pártok, jelöltek által elért szavazatok száma: RMDSZ – 24.885, PNL
– 8539, PSD – 4151, POL – 4009, Pro Románia – 4000, PMP – 3899,
USR PLUS 2156, Erdélyi Magyar Néppárt 1358, ALDE 838, AUR 726,
PV 697, Gorea Horaţiu Simion 295, PAPDN 271.

Maros megyében összesen 236.672-en szavaztak, a részvételi arány
49,39 százalékos volt. A részleges eredmények a Központi Választási
Iroda adatai alapján: 
RMDSZ: 37,07%
Nemzeti Liberális Párt: (PNL): 20,13%
Szociáldemokrata Párt (PSD): 17,91%
Népi Mozgalom Párt (PMP): 5,68%
Pro Románia (PRO): 4,76%

(Folytatás az 1. oldalról)

Részleges választási eredmények
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Bár vannak iskolák, ahol az oktatást online
kezdő diákok még nem kapták meg a tan-
könyveket, azokban a tanintézetekben, ahol
sikerült megszervezni a biztonságos jelenlé-
tet, már becsengetéskor kiosztották őket. Az
első osztályosok újat, a nagyobbak használt
tankönyveket kaptak. Az akadozó tankönyv-
ellátás miatt eddig is kísérleti évfolyamnak
számító nyolcadikosok, akiknek záróvizsgát
kell tenniük a tanév végén, egyelőre a ma-
gyar nyelv és irodalom, valamint a román
nyelv és irodalom tankönyvekkel kell meg-
elégedjenek. 

E kettőn kívül nagy szükség lenne a matematika-
tankönyvre is, lévén vizsgatantárgy – jegyeztük le pe-
dagógusok és szülők aggodalmát. Ugyanakkor
vannak szülők és diákok, akik nem hiányolják a tan-
könyveket, munkafüzeteket, arra hivatkozva, hogy
így könnyebb az iskolatáska. Ami, ha minden könyv
és munkafüzet benne van, súlyban valóban jóval túl-
haladja a megszabott határt. 

A kérdésre, hogy a nyolcadikosok mire számíthat-
nak, a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet
közleményéből értesültünk. Ez leszögezi, hogy a tan-
könyvek elkészülte fontos célkitűzése a szakminiszté-
riumnak, és ezen belül a nemzeti kisebbségek nyelvén
zajló oktatásért felelős főosztálynak, valamint az Or-
szágos Oktatáspolitikai és Értékelési Központnak is.

Jó hírnek tartják, hogy az új tanterv szerinti magyar
és román nyelv és irodalom tankönyvek eljutottak a
diákokhoz. A matematika-, fizika-, történelem- és vi-
zuális nevelés tankönyvek román változatát már jó-
váhagyta a minisztérium, a héten egyeztetnek a
kiadókkal a fordításokkal kapcsolatosan, és a főosz-
tályon abban reménykednek, hogy ezek is hamarosan
eljutnak a diákokhoz. A többi tankönyv közbeszerzési
eljárása a fellebbezések miatt még fejeződött be. 

A munkafüzeteket, példatárakat és egyéb segéd-
anyagokat a kiadók az Országos Oktatáspolitikai és
Értékelési Központhoz kell benyújtsák, itt bírálják el
őket, kereskedelmi forgalomba kerülésük pedig a ki-
adók hatáskörébe tartozik.

Amint a közleményből kiderül, az új típusú tételek
mintái is elkészültek, és az Országos Oktatáspolitikai
és Értékelési Központ honlapján olvashatók. (A kap-
csolódó linkek lapunk online változatában megtalál-
hatók.) 

Amíg az új  tankönyvek eljutnak a diákokhoz,
lévén csak segédeszközök, a pedagógusoknak első-
sorban a tantervekre kell alapozniuk – olvasható a
közleményben. Az érvényben levő tantervek a
https://rocnee.eu/programescolare/15-09-2019.html
linken érhetők el. 

A pedagógusok szakmai tapasztalatán, pedagógiai
érzékén és kreativitásán múlik, hogyan boldogulnak,
és készítik fel diákjaikat a sikeres záróvizsgára – zárul
a közlemény. (bodolai)

A matematika-tankönyvet már jóváhagyták
A fordítására még várni kell

E hét végétől színes, meg-
újult műsorral és kedvezmé-
nyes családi bérlettel várja
nézőit a marosvásárhelyi
Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színház. A Nyomda utca 4.
szám alatti intézmény alko-
tócsapata közleményében el-
árulta: nagyon várják, hogy
újra gyerekzsivajtól legyen
hangos a színház 

Az új évad a hét végén, október
2-án, pénteken veszi kezdetét.
Amint írják, az idei évadban első-
sorban a családok számára szeret-
nének közös meseélményt és
gondtalan kikapcsolódást nyújtani.
Előadásaik időpontjait úgy módo-
sították, hogy azok kicsinek-nagy-
nak megfeleljenek, élménydús
programot kínálva szülőnek, nagy-
szülőnek és gyereknek egyaránt.
Ugyanakkor kiemelten fontosnak
tartják a biztonságot, éppen ezért
az előadások alatt jól kiszellőzte-
tett, előírásszerűen fertőtlenített és
a megfelelő távolságtartást lehe-
tővé tevő környezetet biztosítanak
a nézőknek.

Az előadások minden szerdán és
pénteken délután 6 órakor, illetve

minden második vasárnap délelőtt
11 órakor kezdődnek.

Az Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színház októberi műsortervét az
alábbiakban olvashatják. 

Október 2., péntek, 18 óra: A
varázstükör. Október 7., szerda,
18 óra: Vándor Miska. Október
9., péntek, 18 óra: Hoppláda. Ok-
tóber 11., vasárnap, 11 óra: A va-
rázstükör. Október 14., szerda, 18
óra: Lúdas Matyi. Október 16.,
péntek, 18 óra: Volt egyszer egy.
Október 21., szerda, 18 óra: János
vitéz. Október 23., péntek, 
18 óra: Vándor Miska. Október
25., vasárnap, 11 óra: Lúdas
Matyi. Október 28., szerda, 18
óra: A brémai muzsikusok. Októ-
ber 30., péntek, 18 óra: Piroska és
a farkas.

A színház fenntartja a műsor-
változtatás jogát, jegyet csak te-
lefonos foglalást követően lehet
vásárolni, telefonos helyfoglalás
naponta 9-13 óra között a 0740-
566-454-es telefonszámon lehet-
séges. Az előadások helyszíne az
Ariel színház nagyterme –
Nyomda (Poligrafiei) u. 4.
(Knb.)

Bábszínház a hét végétől
Kezdődik az Ariel színház 

új évada

A világjárvány a korábbinál is na-
gyobb mértékben növelte meg a tan-
ügyminisztériumi és tanfelügyelőségi
alárendeltségbe tartozó Pedagógusok
Háza szerepét abban, hogy a kénysze-
rűségből bevezetett távoktatás köve-
telményeinek megfelelhessen minden
pedagógus, aki a rendszerben dolgo-
zik. Különösen azok, akiknél az egye-
temen kapott útravalóban még nem
szerepeltek a számítástechnikai isme-
retek. Most pedig az online oktatás-
hoz alapos számítástechnikai, más
szakmódszertani és pszichológiai fel-
készültségre van szükség a minőségi
oktatás érdekében.

A téma kapcsán vettük számba a tansze-
mélyzet lehetőségeit Fodor Sándor Józseffel,
a Pedagógusok Háza igazgatójával, aki ez év
májusától tölti be ezt a tisztséget, és megbí-
zatását szeptember 1-jétől a 2020/21-es tan-
évre is meghosszabbították. Korábban az
oktatási és kutatási minisztérium kisebbségi
osztályán, majd a kisebbségi oktatásért fele-
lős államtitkárságon tanácsosként dolgozott.
Amint érdeklődésünkre pontosította: amíg a
kisebbségi osztály a szakmai felügyeletet
biztosítja a romániai kisebbségi oktatás szá-
mára, az államtitkárság felügyeli, hogy a mi-
nisztérium által kibocsátott rendeletekbe,
szabályzatokba, módszerekbe, módszerta-
nokba, szabályokba bekerüljön minden olyan
rendelkezés, ami a kisebbségi oktatásban
szükséges, és a kisebbségi érdekeket is tartal-
mazza.

– Hogyan segít a Pedagógusok Háza a
távoktatásban részt vevő pedagógusoknak? –
érdeklődtünk a járványügyi helyzetben leg-
fontosabbnak tartott feladatról.

– Szeptember 4-től indult be egy tanfolya-
munk, amelyet a nyáron akkreditáltak, és
amely a Google biztosította tanítási, tanulási
és értékelési lehetőségekkel foglalkozik.
Több mint 600 pedagógus jelentkezett a kép-
zésre, már négy csoport működik, és október

folyamán újabb hat csoport indul. Ezt is, mint
az idén folyó többi képzést, online tartjuk. 

– Kik a képzők, kik vezetik a tanfolyamot?
– Turc Anca, a Pedagógusok Házának

egyik módszertani felelőse koordinálja a te-
vékenységet, a hat képző megyénkbeli infor-
matikatanár. A tanfolyamot román nyelvre
akkreditálták, de ahol összegyűl egy magyar
anyanyelvű csoport, a magyar ajkú képző
magyarázatokkal szolgál magyar nyelven, ha
egy résztvevőnek erre szüksége van. A kép-
zést a Pedagógusok Háza és a szaktárca is kö-
veti. Egy csoport legkevesebb 25
résztvevőből kell álljon, a tanfolyam körül-
belül öt hetet tart, 30 órát a képzés, majd
ugyanennyit tesz ki a házi feladatok feltöl-
tése, illetve két órát a vizsga. Aki több mint
hat órán (két alkalommal) nem kapcsolódik
be az alkalmanként háromórás képzésbe, el-
veszíti a jogot a további részvételre. A tanfo-
lyam elvégzését követően oklevelet és 15
pontot kap az a pedagógus, aki rendszeresen

részt vett az órákon, és sikeresen vizsgázott. 
– Előzetes számítások szerint hány tanárt

tudnak felkészíteni?
– A felkészítőt négy évre akkreditálták, fo-

lyamatosan lehet iratkozni, a csoport dönti el
a képzés időpontját, amire jóváhagyást kell
kérnünk Bukarestből. Munkaidő, azaz du. 3
óra után kezdődik a tanfolyam, és a délutáni
órákban lehet pontos időpontot választani.

– Hogyan vehet részt az a pedagógus, aki-
nek nincsen megfelelő eszköze, vagy például
olyan távolra ingázik, hogy csak későn ér
haza?

– Ha otthon nincs számítógépe, vagy olyan
kommunikációs eszköze, amelyen ezt lebo-
nyolítsa, akkor jóváhagyást kérhet az iskola
vezetőségétől, hogy az informatikaterem szá-
mítógépét vegye igénybe a képzés idejére. 

Mivel online tanfolyamról van szó, az or-
szág bármely megyéjéből jelentkezhet és
részt vehet az a pedagógus, aki feltölti a je-
lentkezési ívet és a kért okmányokat. Más
megyék is indítottak hasonló képzést,
ugyanis a Google mellett például a Microsoft
is biztosít erre lehetőséget. 

– A szaktárca bővíteni készül az Országos
Vizsgák és Versenyvizsgák Javítótanárainak
Testületét. Hogyan kell eljárniuk a jelentke-
zőknek?

– Szeptember 21-30. között az oktatási mi-
nisztérium e célra kijelölt platformjára kell
feltölteni az iratkozáshoz szükséges doku-
mentumokat, amelyeket október 1-15. között
egy kinevezett bizottság ellenőriz. Október
16-a és december 1-je között a jelentkezők
javítási készségeit mérik fel, és kiválasztják
azokat, akiket megfelelőnek tartanak erre a
feladatra. December 2-a és 2021. március 15-
e között a testületbe beválasztott pedagógu-
sok célirányos képzésére kerül sor.

– Térjünk vissza a marosvásárhelyi Peda-
gógusok Házának a tevékenységéhez…

– A már említetten kívül 25 képzést indí-
tunk ebben az évben, akkreditált és jóváha-
gyott tanfolyamokat. Az akkreditált képzési
formáért pontok járnak, de a másodikat is ér-
tékelik a pedagógusok által összeállított szak-
mai dossziéban. A tanároknak szóló

akkreditált képzések a szakmához kötődnek,
van idegen nyelv, anyanyelv, román nyelv, is-
kolamenedzsment, projektmenedzsment, ne-
velési menedzsment tanfolyam, de
szervezünk képzést az iskolai titkároknak,
könyvelőknek, könyvtárosoknak, osztályfő-
nököknek és a vallástanároknak is. 

Vannak akkreditált képzéseink, amelyek
más pedagógusházakkal (bukaresti, brăilai,
Kovászna megyei) való partnerségben fog-
nak lebonyolódni, illetve a Mentsétek Meg a
Gyermekeket, Románia Alapítvánnyal közö-
sen is indul tanfolyam. 

Mindezeken kívül két Erasmus+ program
szerepel az idén a Pedagógusok Háza tevé-
kenységei között. Az egyiket már jóváhagy-
ták, a nemek közötti egyenlőség a
technológia, technika, művészetek, matema-
tika terén témával szervezik írországi, bulgá-
riai és spanyolországi részvétellel. Partnerek
vagyunk egy horvátországi projektben,
amelynek témája: újszerűség a hagyomány-
ban a munkavállalás tertén, amelyre várjuk a
jóváhagyást. Ezekre az interneten meghirde-
tett programokra még a tavasszal pályázott a
Pedagógusok Háza.

A tanfelügyelőséggel közösen képzést
szervezünk a véglegesítő és a végleges tan-
ügyi kinevezésért szervezett vizsgára készülő
pedagógusoknak. 

– A Pedagógusok Háza láthatóan szűkös
körülmények között, a tanfelügyelőséggel egy
épületben működik, korábban arról volt szó,
hogy a Dózsa György utcai épület visszaszol-
gáltatását követően a faipari iskolaközpont
udvarán kap önálló székhelyet. Miért nem si-
került odaköltözni?

– Bár nekifogtak a szükséges átalakítások-
nak, a munka abbamaradt, mert nem tudták
eldönteni, hogy az épület kihez tartozzon, a
megyéhez, a minisztériumhoz vagy a város-
hoz, és ki legyen a fenntartója. Mivel az el-
következendő időszakban érkeznek új uniós
pénzek, jó lenne befejezni, amit elkezdtek.
Ott ugyanis lennének termek a képzések
megtartására, lenne egy információs központ,
és a pedagógiai szakkönyvtár is újra működ-
hetne (hisz jelenleg zsákokban vannak a
könyvek), a székhelyünkön az irodákon kívül
egy termünk van, ahol képzést lehetne szer-
vezni, azonban ez nem elegendő egy igazi és
jól felszerelt továbbképző központnak – tette
hozzá az igazgató. 

Képzések sokasága a Pedagógusok Házánál 
A székhely dolgát rendezni kellene

Bodolai Gyöngyi

Fodor Sándor József



A koronavírus-járvány kezdetétől mostanáig
a megyei átlagnak megfelelően alakult Ma-
rosszentkirályon a fertőzéssel gyanúsított, il-
letve azonosított személyek száma, kirívó
esetszámot nem regisztráltak a községben –
tudtuk meg Gál Sándor alpolgármestertől. 

Az elöljáró arról is tájékoztatott, hogy az idős la-
kosság a kijárási tilalom idején sem igényelte a pol-
gármesteri hivatal segítségét, egyes, kéthetes
karanténba kerülő szentkirályiak – az elkülönítettek
névsorában szereplők 60–70%-a – azonban szükséges-
nek érezték a támogatást. Ezzel nem is lett volna gond,
az igénylők között azonban olyanok is akadtak, akik
kritizálták a hivatal alkalmazottai által kiszállított ebé-
det, mi több, volt aki víz helyett kólát, étel helyett ci-
garettát szeretett volna kapni. Ilyen jellegű
,,segítségre”, persze, nem volt lehetőség, ha viszont
egy karanténba került családban születésnapos gyer-
mek volt, nemcsak az ünnepelt, de a testvérei is kaptak
meglepetéscsokoládét a polgármesteri hivatal illetéke-
seitől.

Először maradt el a szentkirályiak találkozója
A járványhelyzet miatt idén első alkalommal nem

tartották meg a Kárpát-medencei Szentkirály nevű te-
lepülések találkozóját. A kilencvenes évek elejétől
évről évre megszervezésre kerülő, rendszerint augusz-
tus első hétvégéjére időzített együttléten 21 település
küldöttsége vett volna részt, tizenegy magyarországi
és négy szlovákiai városból/faluból érkeztek volna a
vendéglátó szerepét 2020-ban ellátni hivatott Székely-
szentkirályra.  – Marosszentkirály 2014-ben került
sorra, a 20. találkozónak voltunk a házigazdái. Négy-
száz vendéget fogadtunk, felejthetetlen együttlét volt
– idézte fel az alpolgármester a hat évvel ezelőtti ta-
lálkozót. Gál Sándor azt is elmondta, hogy a téli be-
regfürdői összejövetelt sikerült megtartani – ez egy
szűkebb körű rendezvény volt, amin főleg adminiszt-
ratív ügyek kerültek terítékre –, majd reményét fejezte
ki, hogy jövő augusztusban újra emlékezetes napokat
tölthetnek együtt a Kárpát-medence különböző vidé-
kein élő szentkirályiak. 
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A marosszentkirályi iskolában
a hagyományos módon, az
úgynevezett ,,zöld forgató-
könyv” szerint zajlik a tanítás
– tudtuk meg Veres Mihály 
Marcel aligazgatótól. 

Az intézményvezető elmondta,
hogy a polgármesteri hivataltól je-
lentős támogatást kaptak a járvány-
ügyi előírásoknak megfelelő
oktatás biztosításához. A hivatal
négy asszisztensnőt alkalmazott,
így a község valamennyi tanintéze-
tében szakember kíséri figyelem-
mel a gyermekek egészségi
állapotát, és szintén önkormányzati
segítséggel 350 egyszemélyes
padot is sikerült vásárolniuk a diá-
kok közti másfél méteres távolság
betartásához. Azokban az osztály-
termekben, ahol nem volt elég hely
az új padok elhelyezéséhez, plexi-
üveg válaszfallal oldották meg a
problémát. A megyei tanfelügyelő-
ségtől bizonyos mennyiségű védő-
maszkot is kaptak, ezt az iskolai
rendelőkben tárolják, így ha vala-
melyik diák a saját maszkját elve-
szíti vagy összepiszkolja, az
asszisztensnőtől kérhet újat.

A tanórákon az 1. számú, zöld for-
gatókönyv szerint minden diák ,,élő-
ben” részt vehet, a szüneteket úgy
osztották be, hogy egy időben ne tar-
tózkodjanak túl sokan az udvaron.

Az aligazgató arra is kitért, hogy
az Orange Alapítvánnyal kialakított

partnerkapcsolat révén, a Digitali-
ada országos program keretében
mintegy 90 táblagépet kaptak a di-
ákok, így a szükségállapot idején
gond nélkül költözhetett át az okta-
tás a virtuális térbe. A rendszer már
akkor jól működött, az iskolák
újabb bezárása tehát az elkövetke-
zőkben sem okozna fennakadást –
vélte Veres Mihály Marcel.
Örvendetes diáklétszám 

Pár éve nincsenek összevont osz-
tályok a marosszentkirályi iskolá-
ban. A magyar tagozat 150 diákkal
működik, ez a létszám az utóbbi
időben stabilizálódott. Az elemi
osztályokba több diák jár, mint 5–
8.-ba, a felsősöket ugyanis a szülők
gyakran íratják át a városi taninté-
zetek valamelyikébe – tájékoztatott
az aligazgató.

A szentkirályi óvoda két csoport-
jába – a normál programúba, illetve
a napközibe – összesen 46 gyermek
jár. 

– Igény lenne egy harmadik cso-
portra is, napközis programmal mű-
ködne. Régebb volt is egy ilyen
csoport, több mint tíz éve szűnt
meg. Az elmúlt években számos al-
kalommal kértük a tanfelügyelőség-
től az újraindítását, de mindig azt a
választ kapjuk, hogy erre nincs le-
hetőség. Számunkra évek óta ez a
legnagyobb gond – tette hozzá az
aligazgató.

Zöld forgatókönyv az iskolában
Egyszemélyes padok, 

táblagépek

Huszonhét marosszentkirályi
utcát aszfaltoznak le ebben az
időszakban és a közeljövő-
ben, jelenleg ez a legna-
gyobb folyamatban lévő 
munkálat a községben – tud-
tuk meg Gál Sándor alpolgár-
mestertől. 

A kormánytámogatásból megva-
lósuló infrastrukturális fejlesztés
nyolc utcában kezdődött el, a teljes
beruházásnak egy éven belül kell el-
készülnie – tette hozzá az elöljáró,
majd azt is megemlítette, hogy pár
nappal a látogatásunk után átadják a
piactól a Bese-patak fölötti hídig ter-
jedő kerülőutat, ami a teherforgalom
szempontjából jelent könnyítést.

Tavaly szeptemberben, a község-
központi új játszótér átadását köve-
tően számolt be az alpolgármester
egy bölcsődeépítési tervről, ami a
regionális operatív program kereté-
ben uniós alapokból valósul meg.
Mivel egyre több fiatal család köl-
tözik a településre, a 2,33 millió lej
értékű beruházásra nagy szükség
van. Múlt szerdai látogatásunkkor
megtudtuk, hogy a munkálat kivite-
lezésére meghirdetett versenytár-
gyalás lezajlott, az eredmény
megfellebbezése miatt azonban

még nem zárult le az építkezést
megelőző bürokratikus eljárás. 

A közbeszerzési eljárásnál tarta-
nak két kültéri fitneszpark kialakí-
tását illetően is, mindkét
létesítmény egy-egy 300 négyzet-
méteres területen kap helyet. A re-
gionális fejlesztési és közigazgatási
minisztérium révén uniós forrásból
finanszírozott, közel 300 ezer lej ér-
tékű beruházásra szintén nagy igény
van a folyamatosan növekvő – je-
lenleg 10 ezernél is több lakost
számláló – községben.

Gál Sándor a legfrissebb tervről,
egy uszoda építéséről is tájékozta-
tott. A létesítményt a művelődési
ház mellett hozzák majd létre. A te-
rület jelenleg még magántulajdon-
ban van, de az árában már sikerült
megegyezni a tulajdonossal. A terü-
letvásárláshoz az önkormányzat
helyi forrásból biztosítja a szüksé-
ges összeget, az uszoda építésére
pályázni fognak.
Bővül az óvoda

Ottjártunkkor a szentkirályi
óvoda hátsó épületrészénél javában
folyt a munka. Az alpolgármestertől
megtudtuk, hogy helyi költségve-
tésből bővítik az ingatlant, egy mo-

sodát, egy protokolltermet és új il-
lemhelyeket is kialakítanak benne. 
A községközponti iskola bővítését
tavaly, iskolakezdés előtt fejezték
be, az elkövetkezőkben újabb, ha-
sonló beruházásra lesz szükség. 

A múlt évi megvalósítások között
szerepel a polgármesteri hivatal
épületének bővítése is, egyebek

mellett egy új, tágas házasságkötő
teremmel gazdagodott az épület. 
Kétarcú utcák

Az alpolgármester azt is kie-
melte, hogy – mivel Marosszentki-
rály vonzó település a városból
vidékre kívánkozók számára, akik
szeretnének mégis a megyeszék-
hely közelében maradni – az inf-
rastruktúrát folyamatosan
fejleszteni kell, egyebek mellett az
ivóvíz- és a szennyvízhálózat is
mindegyre bővítésre szorul. A vá-
rossal való szomszédság amúgy

néha érdekes helyzeteket szül. 
Egyes utcák részben Marosvásár-

helyhez, részben Szentkirályhoz
tartoznak, és előfordult, hogy vásár-
helyi lakosok szerettek volna hova-
tartozás szempontjából a községhez
kerülni, de erre természetesen nem
volt lehetőség. Arra is volt példa,
hogy miután egy szentkirályi utcára
aszfaltréteg került, a szomszédos,
de a városhoz tartozó, kövezett
utcák lakói nemtetszésüket fejezték
ki, amiért ők kimaradtak a fejlesz-
tésből – mesélte Gál Sándor.

Uszodája is lesz Marosszentkirálynak
Vonzó élettér egy növekvő közösségnek 

Házról házra vitték az üzenetet 
Újszerű volt a választási kampány

Szerkeszti:NagySzékelyIldikó

Marosszentkirály magyar la-
kossága több mint kétszáz
településről származik, ezt a
más-más hagyományokat,
szokásokat őrző közösséget
nem könnyű összefogni –
jegyezte meg múlt heti láto-
gatásunkkor Gál Sándor alpol-
gármester. 

Az elöljáró mégis bizakodva te-
kintett a helyhatósági választások
elé, a helyi RMDSZ képviselői
ugyanis idén egészen újszerű, sze-
mélyes találkozásokra építő kam-
pányt folytattak, a községköz-
pontban házról házra járva igyekez-
ték meggyőzni az embereket, hogy
az általuk támogatott Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) jelöltjére, Bu-
dean Petre-Ionuţra adják vasárnap
a voksukat.

– A helyi önkormányzatban
ennek a pártnak a legerősebb a
képviselete, összesen öt tanácso-
suk van. Fiatalos, tevékeny csapa-
tot alkotnak, mi bennük láttuk az
együttműködés lehetőségét, velük
jutottunk megegyezésre. A helybé-
lieknek azt próbáltuk megmagya-
rázni, hogy a szavazatukon múlhat,
hogy lesz-e magyar alpolgármes-

tere Marosszentkirálynak – összeg-
zett Gál Sándor, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy a hét
polgármesterjelölt között nem volt
más magyar párt képviselője.

– Az RMDSZ-nek jelenleg
négy képviselője van a tanács-
ban, bízunk benne, hogy az elkö-
vetkezőkben ötre emelkedik a

számuk – tette hozzá az alpolgár-
mester. 

A beszélgetésünk utáni napok-
ban Náznánfalvát járta be a kam-
pánystáb, illetve a községközpont
néhány kimaradt utcájában, egye-
bek mellett az Ifjúsági negyedben
szólították meg a szavazópolgáro-
kat. Gál Sándor kiemelte: nem az a
cél, hogy mindenkit meggyőzze-
nek, ez nem is lenne lehetséges, a
kedvező változásra vágyó maros-
szentkirályiakat azonban minden-
képpen szeretnék maguk mellé
állítani.
Az RMDSZ támogatottja nyert

A marosszentkirályi RMDSZ
választási kampánya sikeresnek bi-
zonyult, ugyanis támogatottjuk, a
Nemzeti Liberális Párt jelöltje,
Ionuţ Petre Budean nyerte a köz-
ségben a helyhatósági választáso-
kat, így a megyeszékhely
szomszédságában lévő község la-
kosai is a változás mellett tették le
voksukat. Gál Sándor alpolgármes-
ter hétfői telefonbeszélgetésünkkor
köszönetet mondott a szentkirályi-
aknak a támogatásért, hozzáállásu-
kat példaértékűnek nevezte. 

Gál Sándor Fotó: Nagy Tibor

Egyesek visszaéltek a járványhelyzettel



A Budapest Honvéd házigazdaként 2-1-re kika-
pott az Újpesttől a labdarúgó OTP Bank Liga 5. for-
dulójának vasárnapi játéknapján.

A lendületes első félidőben mindkét kapu előtt
adódtak lehetőségek, a hazaiak azonban többször
és veszélyesebben támadták ellenfe-
lük kapuját. A 30. percben aztán
megérdemelten szereztek vezetést:
az Újpestről szerződtetett Zsótér
centerezését Balogh Norbert a lesha-

tárról egyedül kilépve szép mozdu-
lattal lőtte a vendégek kapujába. A
kapott gól nem rázta fel túlságosan
az újpestieket, a kispestiek jól és
fegyelmezetten dolgoztak mezőny-
ben.

Gyorsabb és bátrabb újpesti tá-
madójáték vezette fel a második
félidőt, de egy elrontott Simon-zic-
ceren kívül a vendégek sokáig nem
jelentettek veszélyt Tujvel kapu-
jára. A hajrában aztán három perc
alatt mégis fordított az Újpest: An-
tonov egy lecsorgót értékesített kö-
zelről, Simon pedig újabb ziccernél
már nem hibázott. A hajrá a Hon-
védé volt, de az eredmény nem vál-
tozott, amihez Banai bravúrjára is
szükség volt.

A kispestiek a bajnoki szezon-
ban második hazai mérkőzésüket is

2-1-re bukták el, augusztus végén Kisvárda vette el
tőlük vendégként a három pontot. Az Újpest közel
öt év után nyert bajnokit a Honvéd vendégeként,
akkor is 2-1-re győzött.
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A Budapest Honvéd vendégeként fordított az Újpest

A kispesti Batik Bence (hátul) és Tallo Gadji Celi, az Újpest játékosa
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az NB I állása
1. Puskás AFC       4        3       0        1         8-5           9
2. Fehérvár FC       4        2       2        0         11-6         8
3. ZTE                   5        2       2        1         11-7         8
4. Ferencváros       3        2       1        0         8-2           7
5. Mezőkövesd      5        2       1        2         5-5           7
6. Újpest                5        2       1        2         9-10         7
7. Kisvárda            4        2       0        2         7-8           6
8. MTK                  5        1       2        2         5-10         5
9. Paks                   5        1       1        3         7-10         4
10. Diósgyőr          4        1       1        2         6-9           4
11. Budafok           4        1       1        2         4-7           4
12. Honvéd            4        1       0        3         7-9           3

Eredményjelző
• OTP Bank Liga NB I, 5. forduló: Budapest Honvéd – Újpest

FC 1-2, Paksi FC – MTK Budapest 4-0, ZTE FC – Diósgyőri
VTK 3-1, Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-0.

• Merkantil Bank Liga NB II, 10. forduló: Szeged-Csanád
Grosics Akadémia – DEAC 2-1, Szolnoki MÁV FC – FC Ajka
1-0, BFC Siófok – Kaposvári Rákóczi FC 1-2, Szombathelyi Ha-
ladás – Dorogi FC 1-2, Aqvital FC Csákvár – WKW ETO FC
Győr 1-3, Békéscsaba 1912 Előre – Kolorcity Kazincbarcika SC
1-3, Budaörs – Soroksár SC 1-0, Szentlőrinc – Nyíregyháza
Spartacus FC 1-2, Gyirmót FC Győr – Vasas FC 2-0. Az élcso-
port: 1. Debreceni VSC 20 pont/9 mérkőzés, 2. Gyirmót 19/9,
3. Nyíregyháza 19/10.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga

NB I, 5. forduló: Budapest Hon-
véd FC – Újpest FC 1-2 (1-0)

Budapest, Új Hidegkuti Nán-
dor Stadion, 2375 néző, vezette:
Solymosi.

Gólszerzők: Balogh N. (30.),
illetve Antonov (77.), Simon
(80.).

Sárga lap:  Bocskay (26.), Hidi
(28.), illetve Onovo (76.), Tallo
(83.).

Budapest Honvéd: Tujvel –
Mezgrani, Batik, Lovric, Aliji –
Bocskay (73. Kesztyűs), Hidi
(83. Traore) – Szendrei, Gazdag,
Zsótér (65. Ugrai) – Balogh N.

Újpest: Banai – Kastrati, Kut-
rumpisz, Máté (90+2. Bacsa),
Antonov – Onovo – Pauljevic,
Simon (88. Baosic), Mitrovic,
Perosevic – Tallo.

Hazai pályán ikszelt a CFR, 
nagyon kikapott a FCSB

Gól nélküli döntetlenre játszott a
Kolozsvári CFR a Chindia Tîrgovişte
ellen a labdarúgó 1. liga 5. fordulójá-
nak első vasárnap esti mérkőzésén. A
találkozó kiegyensúlyozott küzdel-
met hozott, mindkét csapat próbára
tette a másikat, a vendégek kihagyha-
tatlannak hitt óriási helyzetet is ki-
hagytak (a 67. percben), így a 0-0-lal
elégedettek lehetnek a felek.

A napot záró összecsapá-
son öt gólt kapott Jászvásá-
ron a koronavírus-fertőzés
miatt megtizedelt kerettel
érkező FCSB. A bukarestiek
2013 óta nem inkasszáltak
ennyit. A moldvai gárda
örök fiatal támadója, a vala-
mikor a mostani riválisnál is
vitézkedő Andrei Cristea
mesterhármast ért el.

Labdarúgó 1. liga, 5. for-
duló, vasárnapi eredmé-
nyek: Kolozsvári CFR –
Chindia Tîrgovişte 0-0,
Jászvásári CSM Politehnica
– Bukaresti FCSB 5-2.

Az állás: 1. CSU Craiova
15 pont, 2. Kolozsvári CFR

11, 3. FCSB 9 (12-7), 4. Jászvásár 9
(10-12), ...12. Tîrgovişte 5.

Labdarúgó 2. liga, 5. forduló, va-
sárnapi eredmény: Bukaresti Meta-
loglobus – Kolozsvári U 0-0. Az
állás: 1. Temesvári Politehnica ASU
11 pont, 2. U Craiova 10 (11-5), 3.
Bukaresti Rapid 10 (10-5), ...9. Ko-
lozsvári U 7, ...11. Metaloglobus 6.

Fotó: GSP

Forma–1-es Orosz Nagydíj: Bottas
idei második győzelmét aratta

A Mercedes finn versenyzője, Valtteri Bottas nyerte a vasárnapi Forma–
1-es Orosz Nagydíjat Szocsiban, miután címvédő és hatszoros világbajnok
csapattársát, az összetett pontversenyben vezető Lewis Hamiltont a futam
közben 10 másodperces időbüntetéssel sújtották. A 31 éves Bottasnak ez
volt az idei második és pályafutása kilencedik futamgyőzelme.

A finn pilóta mögött Max Verstappen,
a Red Bull holland versenyzője zárt má-
sodikként, Hamilton pedig a futam előtt
szabálytalan módon elvégzett rajtpróbái
miatt kapott időbüntetés ellenére be-
hozta harmadiknak a Mercedest.

A rajtnál a harmadik helyről induló
Bottas azonnal megelőzte a második
kockából startoló Verstappent, sőt,
egyből támadni kezdte a vezető Ha-
miltont, de megelőzni nem tudta. Hát-
rébb a mezőnyben két baleset is
történt, a pályán maradt összetört ver-
senyautók mentésének idejére pedig a
versenybíróság beküldte a biztonsági
autót. A Safety Car mögött Hamilton,
Bottas, Verstappen volt a dobogós he-
lyeken haladók sorrendje.

A versenyzők a hatodik kör elején folytathatták a száguldást, az újraindí-
tás pedig problémamentesen lezajlott, Hamilton maradt az élen, mögötte
Bottas és Verstappen haladt.

A nyolcadik körben a versenybíróság kétszer öt másodperc időbüntetéssel
sújtotta Hamiltont, mert – a televíziós ismétlések alapján – a futam előtt
egyszer a bokszutcában végzett rajtpróbát, aztán pedig állóra fékezte a Mer-
cedest a pályán, és úgy próbálta meg a startot. Hamilton a 17. körben állt ki
kerékcserére a bokszba, és ekkor letöltötte a büntetést, így csak a 11. pozí-
cióban tért vissza a pályára.

Verstappen a 26., Bottas pedig a 27. körben tudta le a kerékcserét, ekkorra
Hamilton már ötödik volt, de hamarosan harmadik lett, mivel előle ketten
kimentek a bokszba friss abroncsokért.

Tíz körrel a vége előtt Bottas több mint 11 másodperces előnnyel vezetett
Verstappen előtt, Hamilton pedig csaknem 10 másodperccel maradt le hol-
land riválisa mögött.

A hajrában már nem történt változás a dobogós helyeken, a leggyorsabb
kört is megfutó Bottas ezzel a sikerrel 11 ponttal csökkentette Hamiltonnal
szembeni hátrányát, amely még így is 44 pont.

A világbajnoki idény két hét múlva a Nürburgringen, az Eifel-Nagydíjjal
folytatódik.

Eredményjelző
• Forma–1-es Orosz Nagydíj, Szocsi (53 kör, 309,745 km, a pontszer-

zők): 1. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:34:00.364 óra, 2. Max Vers-
tappen (holland, Red Bull) 7.729 másodperc hátrány, 3. Lewis Hamilton
(brit, Mercedes) 22.729 mp h., 4. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point)
30.558 mp h., 5. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 52.065 mp h., 6.
Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:02.186 perc h., 7. Esteban Ocon
(francia, Renault) 1:08.006 p h., 8. Danyiil Kvjat (orosz, Alpha Tauri)
1:08.740 p h., 9. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:29.766 p h., 10.
Alexander Albon (thaifölfdi, Red Bull) 1:37.860 p h.

• pole pozíció: Hamilton
• leggyorsabb kör: Bottas, 1:37.030 perc (51. kör)

A vb-pontversenyek állása
• versenyzők: 1. Hamilton 205 pont, 2. Bottas 161, 3. Verstappen 128,

4. Lando Norris (brit, McLaren) 65, 5. Albon 64, 6. Ricciardo 63, 7. Lec-
lerc 57, 8. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 57, 9. Pérez 56, 10. Gasly
45, 11. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 41, 12. Ocon 36, 13. Sebas-
tian Vettel (német, Ferrari) 17, 14. Kvjat 14, 15. Nico Hülkenberg (német,
Racing Point) 6, 16. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 2, 17. Antonio
Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 2, 18. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1

• csapatok: 1. Mercedes 366 pont, 2. Red Bull 192, 3. McLaren 106,
4. Racing Point 104, 5. Renault 99, 6. Ferrari 74, 7. Alpha Tauri 59, 8.
Alfa Romeo 4, 9. Haas 1

Fotó: Daily Times

Egy lépésre a BL-főtáblától a Ferencváros
A múlt heti első

mérkőzésen több
mint egy félidőn át
úgy tűnt, hogy a Fe-
rencváros számára
csak formalitás lesz
a Molde elleni visz-
szavágó a labdarúgó
Bajnokok Ligája se-
lejtezőjének playoff-
jában, a norvég
együttes feltáma-
dása után azonban
óriási csata várható
ma a budapesti Gro-
upama Arénában a
főtáblára jutásért.

Szerhij Rebrov
csapata Norvégiá-
ban sokáig szinte tö-
kéletes játékot mutatott be, már a 7. percben
vezetést szerzett Franck Boli góljával, majd az 52.
percben Myrto Uzuni fejese után úgy látszott, el is
dőlt a párharc. A házigazda norvégok azonban szinte
a semmiből visszajöttek, alig negyed-
óra alatt egyenlítettek, és a hajrában a vezetést is át-
vették, mígnem a magyar bajnok Ihor Haratin bün-
tetőjével egyenlített (3-3).

Az UEFA honlapjának statisztikái szerint a Fe-
rencváros története során tíz olyan európai kupa-
párharcot vívott, amelyben az első mérkőzésen
idegenben döntetlent ért el, ezek közül nyolcszor
jutott tovább. A Molde ezzel szemben hétszer került
olyan helyzetbe, hogy hazai döntetlen után kellett
volna kivívnia a továbbjutást, s háromszor járt si-
kerrel. Ezek közül a legnagyobb skalpot egyértel-
műen az 1999/2000-es szezonban gyűjtötte be,
amikor is a BL-selejtező utolsó körében az otthoni
0-0 után 1-1-es döntetlennel, idegenben lőtt góllal
búcsúztatta a spanyol Mallorcát, és jutott fel törté-

nete során először, s mind ez idáig utoljára is a fő-
táblára.

A Ferencváros – amely tavaly az Európa-liga
csoportkörében volt érdekelt – 25 év után juthat újra
a legrangosabb európai kupasorozat csoportkörébe.
A zöld-fehérek emlékezetes BL-szereplése óta a
magyar csapatok közül csak a Debrecennek sikerült
elérnie a csoportkört a 2009/2010-es idényben.

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

A párharc visszavágója kedden (ma) 22 órakor a
holland Björn Kuipers sípjelére kezdődik, a talál-
kozót az M4 Sport, a DigiSport 2 és a Telekom
Sport 3 élőben közvetíti.

Fotó: HVG



A Balavásár község élén eltöl-
tött tizenkét év után feláll a
polgármesteri székből Sagyebó
István. A távozó elöljáró az
utolsó napokban is a folya-
matban levő beruházásokon
dolgozik.

Elkészült a balavásári ravatalozó
a község köztulajdonában álló te-
metőben. A beruházás értéke 524
ezer lej, amit saját erőforrásból biz-
tosítottak, és a héten meglesz az át-
vétel is. Mivel az eredeti terv nem
erre a helyszínre készült, a további-
akban tereprendezést is el kell vé-
gezni, remélhetőleg az év végére
használhatóvá válik a létesítmény a
parkolóval együtt. Továbbá az or-
vosi rendelő udvarán egy mintegy
negyvenméteres járda építését ter-
vezik, hogy a helyet a főútról is meg
lehessen közelíteni.

Néhány nappal ezelőtt átvette az
önkormányzat a kivitelezőtől a
több mint ötven kamerát tartalmazó
térfigyelő rendszert, amely a kjöz-
ség minden települése ki- és bejá-
ratánál, valamint a fontosabb
pontokon készít felvételeket, és
nagy segítségére lesz a helyi rend-

őrségnek, segít majd a közbiztonság
fenntartásában is.
Öt nagy beruházás 
van folyamatban

Több nagyobb infrastrukturális
beruházás folyik jelenleg a község-
ben, ebből három vidékfejlesztési
alapokból. Balavásáron tavaly
kezdték el a művelődési otthon kor-
szerűsítését, és a jövő év közepére
készülne el az 1.874.000 lejes beru-
házás. Ugyancsak Balavásáron ta-
valy kezdődött a szennyvízhálózat
kiépítése, ez 7 millió lejt igényel,
amelyből közel egymillió euró a
vissza nem térítendő támogatás, a
többi a község önrésze. A munkával
nem haladtak a remélt ütemben,
ezért újra tárgyaltak  a kivitelezővel,
akitől új ütemtervet kértek. Nagy-
kenden a Petőfi Sándor művelődési
otthon 1.475.000 lej értékű teljes
felújítása folyik, többek közt új te-
tőszerkezetet és betonfödémet kap
az épület, és bíznak abban, hogy
egy éven belül sikerül befejezni.

A regionális operatív program
támogatásával Egrestőn egy min-
den követelménynek megfelelő
napközi-óvoda épül három tante-
remmel, tágas előtérrel, orvosi szo-
bával. A 2.277.000 lejes beruházás

esetében most folyik a második
közbeszerzési eljárás, ami után
szerződést köthetnek a kivitelező-
vel, hogy a következő tanév kezde-
tére elkészülhessen az épület.

Új terveket készítettek
Nemrég pályázatokat nyújtott be

a község az Országos Beruházási
Társasághoz (CNI). Az egyik a köz-
ség összes utcájának korszerűsítését
célozza, ez nemcsak aszfaltozást je-
lent, hanem a csapadékvíz elvezeté-
sét, a házak előtti hidak egységes
újjáépítését és járdaépítést is. A be-
ruházás értéke meghaladja a 17 mil-
lió lejt, a projekt rajta van a
támogatandó beruházások listáján.

Ugyanide nyújtottak be egy há-
rommillió lej értékű pályázatot a
helyi rohammentő (SMURD) állo-
más kialakítására. A község rendel-
kezik már kivitelezési tervvel, a
szükséges területtel, valamint egy
épülettel, amelyet bővíteni, fejlesz-
teni kellene. Ha a pályázat nem bi-
zonyulna nyertesnek,  van egy
másik lehetőség, a megyei kataszt-
rófavédelmi felügyelőség pályázik
európai alapokra, ebben az esetben
a község partnere lenne a beruhá-
zásnak.

Két hónapja nyújtottak be pályá-
zatot a Környezetvédelmi Alaphoz,
és a jelek szerint 550 ezer lej támo-
gatást nyernek Egrestő és Szentde-
meter közvilágításának korsze-
rűsítésére. A többi településen már
elvégezték ezt a beruházást önerő-

ből, ott már többnyire LED-techno-
lógiát használnak.
Nem bánja a visszalépést

Sagyebó István már tavaly eldön-
tötte, hogy idén nem indul a polgár-
mesterválasztáson, és néhány
nappal a távozása előtt visszate-
kintve úgy érzi, hagy maga után
eredményeket, megvalósításokat,
elkezdett munkálatokat és terveket.
Az elmúlt tizenkét év munkával el-
töltött idő volt számára, ez idő alatt
mintegy nyolcmillió eurót szerző-
dött le a községnek. Nemcsak inf-
rastruktúrát építettek, hanem
odafigyeltek a kulturális életre is,
műalkotásokat hoztak létre, terüle-
tet is vásároltak ipari csarnokokkal
fejlesztés céljából.

Tudja, hogy honnan indult, és
meddig jutott el a három mandátum
alatt, és megvan az az elégtétele,
ami meg is illeti ennyi idő múltával.
Mindig van helye a többnek, a jobb-
nak, sohasem lehet hátradőlni, sok
dolog elő van készítve, amelyeket a
következő községvezetőnek kell
majd továbbvinni, és azokhoz úja-
kat tenni. Ugyanis indul a követ-
kező hétéves európai pénzügyi és
támogatási ciklus, élni kell a lehe-
tőséggel, és további pályázati kérel-
meket benyújtani.

A balavásári kultúrotthon javítása egyike a jelenleg futó beruházásoknak   Fotó: Gligor Róbert László (archív)

A középületek rendbetétele, a községi utak korszerűsítése volt az elmúlt időszak feladata
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Gligor Róbert László

Munkával eltöltött tizenkét év után 
Sagyebó István elégedetten távozik 

Sagyebó István (b.) mintegy nyolcmillió eurót szerződött le a község számára, egy éve éppen az egrestői új napközire 
(Fotó: Központi Fejlesztési Ügynökség)



Magyar kutatók munkájáról jelent meg 
összefoglaló cikk a világ egyik legrangosabb
tudományos folyóiratában, a Nature Review
Chemistryben, amelyben a tudósok arra a
kérdésre keresték a választ, hogy miként ke-
letkezett az élet.

A tudományos cikk Szathmáry Eörs, az Eötvös Lo-
ránd Kutatási Hálózat (ELKH) Ökológiai Kutatóköz-
pont főigazgatója nevével fémjelzett magyar elméleti
biológiai iskola elmúlt három évtizedének az élet ke-
letkezésével kapcsolatos eredményeit mutatja be, ki-
egészítve külföldi kutatócsoportok kapcsolódó
kísérleti eredményeivel. A cikk társszerzői Szilágyi
András, Czárán Tamás és Kun Ádám voltak – közölte
az MTI-vel hétfőn az Ökológiai Kutatóközpont.

Mint a közlemény hangsúlyozza, a több mint 3,5
milliárd évvel ezelőtti események rekonstruálása ko-
rántsem egyszerű, hiszen nem maradtak fenn azokból
az időkből a kezdetleges élő szervezetek maradvá-
nyai. A cikk bemutatja a mintegy huszonöt éves kí-
sérleti munka állomásait, illetve azt, hogy meddig
jutottak a magyar kutatók annak a teóriának a fölépí-
tésében, hogy milyen folyamatok keretében jöhetett
létre a legegyszerűbb, bár még ismeretlen élő szerve-
zet.

A kutatók meghatározása szerint az az entitás te-
kinthető élőnek, amely valami magához nagyon ha-
sonlót, de magával nem teljesen azonosat képes
létrehozni, miközben környezetéből anyagot, energiát
vesz fel.

A tudomány mai állása szerint erre csak bizonyos
kémiai rendszerek képesek, hiszen minden élő rend-
szer bonyolult kémiai rendszer is egyben. Már a 
legegyszerűbb élő szervezetek, a baktériumok is
rendkívül bonyolult és összetett (bio)kémiai „bestiá-
riummal” rendelkeznek, és minden élő rendszer mű-
ködése kémiai folyamatok milliárdjaidnak
eredménye: a mozgás, az érzékelés, de még a maga-
sabb kognitív folyamatok, a gondolkodás is mind-
mind kémiai alapon történik – emlékeztet a
közlemény.

Arra a kérdésre, hogy az élet mikor jött létre, a tu-
dósok már nagyjából pontos választ képesek adni: va-
lamivel több mint 3,5 milliárd évvel ezelőtt az

egyszerűbb kémiai folyamatok már olyan komplex
kémiai rendszerekké alakultak, hogy képesek voltak
saját maguk lemásolására és saját magukhoz igen ha-
sonló, de mégis különböző utódokat tudtak létre-
hozni.

Ez volt az a pillanat, amikor „a kémia biológiává
vált”. Az utódok apró különbségei, a folyamatosan
megjelenő variációk az evolúció zálogai, hiszen ezek
tették lehetővé azt, hogy egyre bonyolultabb és össze-
tettebb szervezetek jöhessenek létre.

A magyar kutatók tanulmánya szintetizálja az el-
méleti megállapításokat és a kísérleti eredményeket.
A közlemény szerint a biokémiai módszerek fejlett-
sége csak mostanra érte el azt a szintet, hogy kísérle-
tileg is igazolja azokat a jóslatokat, amelyeket a
magyar evolúciótudományi iskola az elmúlt két évti-
zedben megfogalmazott. Nagy előrelépés, hogy az
élet keletkezésekor bekövetkező folyamatok bizo-
nyos családjait már kísérletileg is meg tudják valósí-
tani, azaz például sikerül mesterségesen létrehozni
olyan molekulákat, amelyek képesek saját maguk le-
másolására – mutat rá a kommüniké.

A kísérletek másik, ezzel párhuzamos eleme annak
vizsgálata, hogy a legegyszerűbb kémiai és már élővé
váló szervezeteken belül hogyan tudott létrejönni a
kooperáció. Bár az evolúcióról mindenkinek a ver-
seny jut eszébe, és valóban ez a törzsfejlődés fő haj-
tóereje, az együttműködés létrejötte és stabil
fenntartása legalább olyan fontos, hiszen már az élet
kezdetére is a „molekuláris csapatjátékok” voltak jel-
lemzők – emlékeztetnek a cikk szerzői.

Ugyanis nem egyes molekulák versengtek egymás-
sal, hanem csoportok, amelyek tagjai egymással ko-
operálnak, míg a csoportok között aktív verseny
zajlik. Eközben küzdenek a rendszer működését ká-
rosító csalók, az erőforrásokat fogyasztó, de a közös
feladatból részüket ki nem vevő „molekuláris rossz-
fiúk” ellen.

Ezek az első hallásra antropomorf tulajdonságok,
mint az együttműködés és a csalás már az élet hajna-
lán jelen voltak, és központi szerepet játszottak az
élethez szükséges kémiai komplexitás megjelenésé-
ben és az élő formák stabil fenntartásában – zárul az
Ökológiai Kutatóközpont közleménye. (MTI)
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Guinness-rekordra
tesz kísérletet a
Gottsegen György
Országos Kardioló-
giai Intézet (GOKI)
a világ tizenkilenc
vezető kardiológiai
centrumával közö-
sen; most először
lesz élőben követ-
hető egy mellkasi
műtét nélküli spe-
ciális, katéteres
aortaműbillentyű-
beültetés egy idő-
ben húsz kardioló-
giai centrumban,
körkapcsolásos köz-
vetítésben.

Az intézet szerint a szívünk világnapjához kapcso-
lódó esemény nézettségi rekordjára törekszenek, azt
remélik, hogy ez lesz a legtöbb ember által élőben,
online végignézett billentyűműtét.

Mint írták, a GOKI egyike azoknak a világ minden
tájáról felkért centrumoknak, amelyek a Nemzetközi
Szívbillentyű Központ szervezésében egyszerre vég-
zik el ezt a fajta beavatkozást. „Az orvosszakmai
nemzetközi összefogás azt üzeni a koronavírus szö-
vődményei által leginkább veszélyeztetetteknek, a
szív- és érrendszeri betegeknek, hogy a járvány alatt
sincsenek egyedül” – olvasható a közleményben.

A budapesti centrumban már több mint hétszáz
mellkasi műtét nélküli speciális, katéteres aortamű-
billentyű-beültetést végeztek. Ez a legmodernebb ka-
téteres beavatkozás főként az idős, számos
kísérőbetegséggel terhelt, súlyos aortabillentyű-szű-
kületben szenvedő betegek számára jelent megoldást,
esetükben ugyanis a nyitott szívműtéteknek túl nagy
kockázata lenne. De fiatalabbaknál is előfordul, hogy
egy korábbi műtét vagy esetleges társbetegségek miatt
a mellkast felnyitó műtétet nem lehet elvégezni. Ez a
beavatkozás a betegeknek még sok panaszmentes évet
adhat az életükhöz. Sőt, nemcsak hogy sokkal tovább

élhetnek, hanem sokkal jobb minőségű életük lehet –
írta az intézet.

A beavatkozás lényege, hogy a comb ütőerén ke-
resztül egy speciális katétert vezetnek fel az aortabil-
lentyűig, ahol az elmeszesedett billentyű helyére új
kerül. A műbillentyű kerete nikkel-titán ötvözetből, a
szelepfunkciót ellátó részek sertésszívburokból ké-
szülnek. A billentyű kerete hideg hatására formálha-
tóvá válik, ezért a kisujjnyi vastagságú katéterbe 4-6
fokos steril vízben töltik be. Amikor a műbillentyűt
az eszközön keresztül az orvos elvezeti az aortáig, és
megfelelő pozícióban lassan lehúzza róla a hüvelyt,
akkor az a 37 fokos emberi testben visszanyeri eredeti
alakját. A műbillentyű befeszül a régi, elhasználódott
szövetek közé, és elkezd működni, a beteg pedig meg-
gyógyul, újra teljes életet élhet.

Magyarországon elsőként (2008 novemberében) és
jelenleg is a legmagasabb számban a Gottsegen
György Országos Kardiológiai Intézetben történik ka-
téteres aortabillentyű-beültetés, a beavatkozások
száma idén elérheti százhetvenet is.

A szívünk világnapján ezt a műtétet Budapesten
Andréka Péter főigazgató és Fontos Géza felnőttellátá-
sért felelős orvos igazgató végzi. (MTI)

Guinness-rekord részese lehet 
a kardiológiai intézet

Amerikai és kínai kutatóknak
elsőként sikerült extragalak-
tikus, vagyis Tejútrendszeren
kívüli bolygóra utaló bizonyí-
tékokat találni.

A szakemberek mostanra több
ezer exobolygó, vagyis Naprend-
szeren kívüli planéta létezésére ta-
láltak bizonyítékokat. Az összes
eddig azonosított exobolygó azon-
ban a Tejútrendszeren belül talál-
ható. Az eddigi felfedezések alapján
a kutatók úgy becsülik, hogy több
milliárd planéta van a Tejútrend-
szerben.

Ez idáig ugyanakkor egyetlen
olyan bolygót sem sikerült azonosí-
taniuk a kutatóknak, amely egy
másik galaxisban található – olvas-
ható a PhysOrg tudományos-isme-
retterjesztő hírportálon. 

Az arXiv szerverre, a tudomá-
nyos munkák online adattárába fel-

töltött tanulmányukban a szakem-
berek most egy ilyen lehetséges ext-
ragalaktikus bolygóról számolnak
be. Amennyiben sikerül megerősí-
teni a felfedezést, akkor a planéta az
M51-ULS-1b nevet fogja kapni. 

A bolygójelölt a Messier 51 spi-
rálgalaxisban van, nagyjából 23
millió fényévre a Földtől. Az M51
viszonylag közel található a Nagy
Medve csillagképhez.

A szakemberek egy nagyjából
három órán át tartó, lehetséges
bolygóátvonulást észlelve fedezték
fel az objektumot, amely egy biná-
ris rendszeren belül található.

A felfedezés megerősítéséhez to-
vábbi tanulmányozásnak kell alá-
vetni a bináris rendszert. A
szakemberek szerint eredményeik
azt sugallják, hogy a bolygójelölt
nagyjából akkora lehet, mint a Sza-
turnusz. (MTI)

Először azonosíthattak extra-
galaktikus bolygót a kutatók

Forrás: Hirek sk

Katéteres szivbillentyűműtét Forrás: Semmelweis Egyetem

Huszonnégy év után ke-
rült elő egy kereru, vagyis
óriás gyümölcsgalamb,
amely az új-zélandi Rain-
bow Springsből tűnt el –
számolt be róla a The 
Guardian.

A madár Új-Zélandon ősho-
nos galambféle. A Pidge nevű
példány 1996-ban tűnt el a Ro-
torua nemzeti parkból, azóta
nem látták. Augusztusban
azonban váratlanul előkerült,
és a lábán található gyűrű alap-
ján sikerült azonosítani. A
meglepetés annál is nagyobb
volt, mert a kereruk 15-25 évig
élnek, a megkerült madár most
29 éves.

Emma Bean, a park kivikel-
tetőjének vezetője elmondta,
hogy Pidge feltehetően a leg-
idősebb példánya a fajnak. A
park felvette a kapcsolatot a Hamil-
ton Állatkerttel, ahol állítólag egy
még idősebb kereru élt, de az a pél-
dány már elpusztult.

Pidge-re soványan és nagyon
rossz állapotban találtak rá augusz-
tusban. A park mindeddig titokban
tartotta előkerülését, de most azt
közölték, hogy jól van, egy hónapja
szőlővel és banánnal etetik. „Már
látszik, hogy szívesen repülne, úgy-
hogy a héten kiköltöztetjük a röpte-
tőbe” – mondta a szakember.

A park gondozói szerint a doku-
mentumokból nem derül ki, hogy
Pidge annak idején megszökött a
parkból vagy egyszerűen elenged-
ték. De úgy vélik, a közelben élhe-
tett, és most azért került elő, mert
már nem jutott elég élelemhez.

Bean elmondta, hogy a kereruk pár-
ban élnek, ezért figyelni fogják
Pidge-et, hogy vajon előkerül-e a
partnere.

Két éve az óriás gyümölcsga-
lamb lett az év madara Új-Zélan-
don. A maori néven kereru nagy
testű, mintegy félméteresre meg-
növő galambféle, amelynek jelleg-
zetes tollazata a hátán és a fején
zöld, a hasán fehér. Érett gyümöl-
csökkel táplálkozik, s mivel az a
szervezetében megerjed, előfordul,
hogy a kereru leesik a fáról, mert
„megrészegülve” nem képes ka-
paszkodni.

A kererupopuláció nagyjából ál-
landó, de egyes régiókból, ahol ra-
gadozói túlságosan elszaporodtak,
csaknem eltűnt már. (MTI)

Huszonnégy év után került
meg egy elveszett óriás 

gyümölcsgalamb Új-Zélandon



A Föld népességének leggazdagabbjai több
mint kétszer annyi klímakárosító szén-dioxi-
dot bocsátanak a légkörbe, mint az emberiség
szegényebb része – állapította meg az Oxfam
nemzetközi civil szervezet jelentésében, me-
lyet az ENSZ-közgyűlés 75. ülésszakának ál-
talános vitája előtt mutatott be.

Az Oxfam ezért követeli a jólétben élők szén-dio-
xid-kibocsátásának korlátozását. Emellett úgy vélik,
többet kell befektetni az infrastruktúrába, és klímabarát
módon kell átalakítani a gazdaságot. A jelentés a klí-
mapolitikai szempontból fontos, 1990 és 2015 közötti
évekre koncentrál, amikor az emisszió világszerte
megduplázódott. A világ lakosságának leggazdagabb
10 százaléka (630 millió) számlájára írható ebben az
időszakban a szén-dioxid-kibocsátás több mint fele
(52%) az Oxfam adatai szerint. A leggazdagabb egy
százalék (63 millió fő) pedig 15 százalékért felelős, mi-
közben a világ lakosságának szegényebb fele csupán
a károsanyag-kibocsátás 7 százalékáért.
A gazdag kisebbség fogyasztási lázának árát 
a legszegényebbek fizetik meg

Ellen Ehmke, az Oxfam Németország társadalmi
egyenlőtlenségekkel foglalkozó szakértője szerint a
klímaválság katasztrofális következményei már ma is
több helyen érezhetők. 

„Ezért felelős az a politika is, amely a fogyasztási
ingerekre alapoz, egyre nagyobb növekedést ígér, a vi-
lágot pedig ökonómiai győztesekre és vesztesekre
osztja” – mondta Ellen Ehmke. Ehmke szerint a klí-
makrízist és az egyenlőtlenség problémáját együtt kell
megoldani. Véleménye szerint az első lépés a klíma-
károsító városi terepjárók és a gyakori repülés meg-
adóztatása lehetne.
Bezöldül a sarkvidék a klímaváltozás miatt 

A globális felmelegedés miatt szinte teljesen átala-
kul az Északi-sarkvidék, a további olvadás pedig csak
fokozza a globális felmelegedést. A növekvő hőmér-
séklet miatt olvad a permafroszt, így egyre több üveg-
házhatású gáz szabadul fel, amelyek miatt tovább
melegszik a légkör. Ráadásul a jelenség miatt tömegé-
vel száradnak ki a tavak, és egyre több a lápos terület. 
A harmadik legmelegebb július volt az idei

Az egész világon a harmadik legforróbb júliuson va-
gyunk túl – csak 2016-ban és ‘19-ben volt melegebb 
–, a hőmérséklet 0,5 Celsius-fokkal magasabb az 1981
és 2010 közötti átlagnál. Európában kissé összetettebb
a kép. A Copernicus Klímaváltozási Szolgálat adatai
alapján Spanyolországban és Portugáliában melegebb
volt a korábbi júliusi átlaghőmérsékletnél. Az Egyesült
Államokban és a skandináv térségben viszont hűvö-
sebb volt. Az Északi-sarkvidék területén, Szibéria
északi partvonalán gyakorlatilag folyamatosan mele-

gebb volt. A felmelegedést igazolja ugyanezen a térsé-
gen a tenger jégkoncentrációjáról készült térkép is. Szi-
béria északi részén jelentősen kisebb már a jégtakaró,
mint amekkora júliusban várható lett volna. Itt már
szinte csak nyílt vizet találni – a jég elolvadt. 
„A permafroszt már egy hónappal előbbre jár”

Az Euronews orosz tudósítója, Galina Polonskaya
Nyugat-Szibériában keresett meg orosz tudósokat,
hogy utánanézzen a helyzetnek. A Jamali Nyenyecföl-
dön idén igencsak enyhe volt a tél, májusban ráadásul
rekordméretű hőhullám is érkezett a régióba.

A Tomsk Állami Egyetem tudósa, Szergej Loiko azt
kutatja, milyen mélyre kell ásni, hogy elérje a szilárd,
fagyott talajt, azaz a permafroszt réteget: nos, a vártnál
jóval mélyebbre. „A szokásos 40 centiméter helyett itt
55 centi mélyen van a fagyott talaj. Ez a mélység álta-
lában a nyár végére, de inkább szeptember közepére
jellemző. Szóval a permafroszt egy hónappal előbbre
jár, őszre pedig valószínűleg még mélyebbre süllyed”
– mondta a kutató.

Ahogy a fagyott talajréteg olvad, szén és egyéb ás-
ványi anyagok szabadulnak fel – ez pedig a tudósok
szerint jelentős változásokat okoz Szibériában. Az
orosz kutatók felmérései alapján egyértelműen meleg-
szik az éghajlat. Szergej Loiko azt mondta: „az öko-
szisztémák erre különféle módokon reagálnak. A talaj
például egyre instabilabb, a tavak sorra száradnak ki,
így pedig folyamatos a tőzegfelhalmozódás”. 
Folyamatosan száradnak ki a tavak

A Climate Now stábja a Tomsk egyetem tudósaival
megközelítették a mocsaras vidéket. Szergej Loiko
szerint a tavak azért tűnnek el, mert a szilárdra fagyott
talajréteg, ami stabilizálta a földet évezredeken át, most
szétesik, a víz pedig egyszerűen elfolyik. Az orosz ku-
tató így magyarázta a folyamatot: „A telek egyre eny-
hébbek, ahogy melegszik az éghajlat. Így pedig több a
hó. A hó alatti talajnak és a folyómedernek nincs ideje
rendesen befagyni. Amikor felgyülemlik a nagy meny-
nyiségű olvadó víz, és süllyed lefelé, akkor először is
eltávolítja a havat, majd buldózerként tolja ki az olva-
dozó talajt is – a folyamat során így kitisztul a meder.
Ahogy pedig megsemmisülnek a töltések is, a tó egy-
szerűen elkezd süllyedni, majd teljesen eltűnik”. 
Egyre északabbra terjeszkednek az erdők

Egy másik következménye a klímaváltozásnak,
hogy növekszik az erdős terület észak felé, a lápos,
mocsaras területeken. Ahogy ugyanis süllyed a per-
mafroszt réteg, termékeny talajt hagy maga után. Szer-
gej Loiko szerint az olvadó permafroszt tovább
gyorsítja a globális felmelegedést is. Vagyis maga az
olvadás generálja a további olvadást – hiszen ahogy a
permafroszt megolvad, és olvadt földdé válik, elkezdi
belélegezni és kibocsátani az üvegházhatású gázokat
– így pedig ezek a gázok a légkörben is növelik az
üvegházhatást. Az olvadás tehát fokozódik és gyorsul. 
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

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

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

Mózes Edith 



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓ Nyárádszentlászlón ter-
mesztett, minőségi, piros bio krumpli
40 kg-os zsákokban, ingyenes ház-
hoz szállítással. A föld, amiben ter-
mett, 23 éve műtrágya- és
gyomirtómentes. Ára 2 lej/kg. Ha
egészséges élelmet akar a családi
asztalra, hívja bizalommal a 0740-
808-298-as telefonszámot. (8986-I)

BÚTOROK ingyen elvihetők. Tel. 0748-
633-684. (8994)

BORSZŐLŐ rendelhető Ákosfalván.
Tel. 0756-811-553. (mp.-I)

LAKÁS

KIADÓ bútorozott garzon a Tudor-
ban. Tel. 0742-198-536. (8964-I)

VESZEK egy 2 szobás és egy 3 szo-
bás, I. osztályú lakást a Tudor vagy a
Kövesdomb környékén. Tel. 0745-
625-362. (8999-I)

BÉRELNÉK kis méretű házat, ház-
részt vagy nyaralót Marosvásárhe-
lyen vagy bármely környékbeli
faluban. Tel. 0756-680-226. (9004-I)

KIADÓ 2 szobás, III. emeleti tömb-
házlakás a Kövesdombon, hosszú
távra, egy vagy két komoly személy-
nek (előnyben nők). Bére megegye-
zés alapján. Tel. 0365/807-013,
0770-238-545. (9005-I)

TÁRSKERESÉS

MÁSODIK ÉLETKORÚ FÉRFI vagyok,
egészséges, káros szenvedélyektől
mentes, nem dohányzom, falun élek, jó
nyugdíjjal rendelkezem. Szeretnék
megismerkedni egy korban hozzám illő,
kedves nővel, akivel barátságban el
tudjuk tölteni az elkövetkező éveket.
Levelet (telefonszámmal) a
szerkesztőség 72-es irodájába „Őszi”
jeligére várok. (8979)

MINDENFÉLE

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

IDŐSGONDOZÁST vállalok lakás el-
lenében. Tel. 0740-846-127. (8843-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel.
0770-621-920. (8789-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, cserépforgatást,
külső és belső munkálatokat, javítást,
kerítés- és kapukészítést, bontást is.
Tel. 0747-634-747. (8789-I)

VÁLLALJUK sírkeretek, kripták, fed-
lapok, sírkövek készítését és bármi-
lyen munkát, ami hozzá tartozik,
elfogadható áron. Tel. 0752-643-455.
(8709-I)

VÁLLALOK építkezési munkát. Tel.
0741-352-972. (8948-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyogháló készítése. Tel. 0771-383-
725. (8988)

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

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb
javításokat, szigetelést, külső, belső
munkát vállalunk. Misi. Tel. 0735-288-
473. (8861)

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

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8892-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk ok-
tóber 4-én a szeretett feleségre,
édesanyára, MAGYARI 
ÁGNESRE szül. Molnár halálá-
nak negyedik évfordulóján. Férje,
Árpád és fia, Norbert. (–I)

FODOR IMRE
szülőföldjének és családjának ál-
dozott küzdelmes élet után, öt
évvel ezelőtt távozott közülünk.
Szellemisége tovább él, nemcsak
itt, szeretett városában, Marosvá-
sárhelyen, hanem a munkája
nyomán létrejött csíksomlyói és
szovátai ifjúsági központokban
is. Kegyelettel emlékeznek rá
szerettei. (9008-I)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
szeptember 29-ére, amikor a 
székelyvajai születésű id. 
MENYHÁRT MÁRTON marosvá-
sárhelyi lakos 11 éve eltávozott
az élők sorából. Szép emlékét
szeretettel őrizzük. Bánatos fele-
sége, Klára, fia, Márton, lánya,
Jolán és azok családja. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei. (8978-I)

Fájó szívvel emlékezünk 
SZOMBATFALVI JÓZSEFRE szep-
tember 29-én, eltávozása 11. év-
fordulóján. Drága szép emléked
örökre bennünk él. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (9007-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága jó férj, édes-
apa, nagyapa, testvér, rokon, volt
kolléga és ismerős, 

SZEKERES KÁLMÁN 
ny. matematikatanár 

életének 78. évében csendesen
megpihent. Temetése szeptem-
ber 29-én 13 órakor lesz a ludasi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des!

A gyászoló család. (8993-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett gyermek, férj, édesapa,
nagytata, após, testvér, sógor,
nagybáty, vő, apatárs, rokon és
jó szomszéd, 

VARGA  ISTVÁN 
életének 65. évében, méltósággal
viselt szenvedés után, átadta lel-
két Teremtőjének. Drága halot-
tunk temetése 2020. szeptember
30-án 13 órakor lesz a maroslu-
dasi kápolnában, református
szertartás szerint. Drága emlékét
szívünkben örökre megőrizzük.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló  család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a szeretett gyermek,
testvér, rokon, 

DR. JONES EDUARD (Ede) 
életének 56. évében szeptember
25-én tragikus hirtelenséggel el-
hunyt. 
Most már fénylő csillagként ra-
gyog az égen. Nagyon hiányzik. 

A gyászoló család. (8997-I)

Hát elment, elment örökre,
Lelkét a Megváltó magához
emelte,
De szívünknek rejtekén, az emlé-
kek között
Mindörökké itt lesz, lelkünkben
őrizzük.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó nagynénénk, a nyo-
máti születésű 

özv. KOVÁCS JÓZSEFNÉ 
szül. NAGY MARGIT 

marosvásárhelyi lakos életének
86. évében folyó hó 27-én csen-
desen megpihent. Temetése
szeptember 29-én 13 órakor lesz
a Pax ravatalozójából, unitárius
szertartás szerint. Földi marad-
ványait a nyomáti sírkertben he-
lyezzük örök nyugalomra.
Emlékét őrzi Csiszér Gyula és
családja. (8989-I)

Szívünkben mély fájdalommal tu-
datjuk, hogy a szeretett, drága jó
édesanya, anyós, nagymama,
dédmama, rokon  és  jó szom-
széd, 

özv. IZSÁK ILONA 
életének 92. évében csendesen
megpihent. Drága halottunkat
szeptember 29-én, kedden 14
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a mezőpaniti sírkertben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (-I)

Szemünkben könnyel, szívünk-
ben mély fájdalommal tudatjuk,
hogy az IRA volt dolgozója, a ma-
rosvásárhelyi születésű 

DEMETER VIKTOR 
(GYŐZŐ) 

életének 87. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metésére szeptember 30-án 13
órakor kerül sor a római katoli-
kus temető alsó kápolnájában.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Búcsúznak tőle unokái, unoka-
vejei, dédunokái, testvére. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a Nagy-Árkosi családnak a
szeretett ÉDESANYA elvesztése
alkalmával. A Parângului u. 13-
as lépcsőház lakói. (9000-I)
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A hirdetési rovatban 

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
Az ERONDMOB BÚTORGYÁRTÓ MŰHELY ASZTALOS-
MUNKÁRA keres fiatal(os), dolgozni szerető kollégát Marosvásár-
helyen. Tapasztalat nem szükséges. A B kategóriás jogosítvány előnyt
jelent. Amit kínálunk: motiváló fizetés, 8 órás munkaidő higiénikus
környezetben, profi gépekkel való dolgozás, jó csapat és családias
hangulatú cég. Jelentkezni önéletrajzzal vagy bemutatkozólevéllel.
Tel. 0724-044-076, e-mail: office@erond.ro (22302)
CUKRÁSZLABORBA, TERMELÉSBE és ELADÁSBA személy-
zetet keresünk. Tel. 0745-668-883. (22245-I)
A folyamatosan bővülő KOVÁCSPÉKSÉG új munkatársakat alkal-
maz a következő munkakörök betöltésére: PÉK és PÉKSÜTE-
MÉNY-KÉSZÍTŐ, RAKTÁROS, RAKODÓMUNKÁS,
SZELETELŐ, SOFŐR. Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0744-
403-114. (6504-I)
BÚTORGYÁRTÓCÉG alkalmaz ASZTALOSOKAT (férfiakat) és
gyakorlattal rendelkező NYUGDÍJASOKAT jó fizetéssel. Tel. 0724-
034-016. (65029-I)
VARRÓNŐKET alkalmazunk fázismunkára, lineáris varrógépre.
Program: hétfőtől péntekig 6.30-15.00 óra között. Tel. 0728-298-421.
(p.-I) 
KFT. SEGÉDMUNKÁST alkalmaz asztalosműhelybe. Tel. 0721-
458-860. (65043-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Rovarirtás
ACoralImpexKft. felhívjaalakosságfigyelmét,hogya

MarosvásárhelyiPolgármesteriHivatallalkötött2011.szeptember
13-i313-askoncessziósszerződésalapjánoktóber1-6.közöttro-
varirtásrakerülsorMarosvásárhelyen,avárosköz-ésmagánte-
rületein.Rosszidőeseténazidőpontmódosulhat.
Afelhasználandószerhatóanyagaacipermetrinésadifluben-

zuron,amelyekazEgészségügyiMinisztériumáltalengedélyezet-
tek,mérgezésszempontjábólártalmasnak(Xn)ésirritálónak(Xi)
minősülnek.
Emlékeztetjükazérdekelteket,hogyaCoralImpexKft.azegyet-

lenengedélyezetttársaság,amelyrágcsáló-,rovarirtástésfertőtle-
nítéstvégezhetMarosvásárhelyenközterületen,lakótársulásoknál,
magánházaknálésgazdaságiegységeknélegyaránt.

Ha kimegyek a temető dombjára, vi-
rágot viszek a fiam sírjára. Kelj fel,
fiam, a sírodból, mert csak te hiányzol
a családunkból. Eltelt tizenhárom év
szeptember 29-én, mégsem hisszük,
hogy akit szeretünk, nincs már közöt-
tünk. 
Elmentél tőlünk, még el sem búcsúztál,
oly gyorsan jött a kegyetlen halál.
Fájó szívvel emlékezünk a nagyernyei
SZAKÁCS LEVENTÉRE. 
Édesanyja, édesapja és testvére, Lacika. 
Nyugodjál békében, drága jó gyermekünk! (8853)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

SZABÓ ANDRÁSNAK
Vámosgálfalvára 80.
születésnapja alkalmából
Istentől megáldott,
boldog születésnapot,
erőt, egészséget,
kitartást kíván felesége,
gyermekei, unokái és
dédunokái, Hanna,
Dániel és Zente. Nagyon
szeretjük, drága tatus!
(8882-I)
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VíZZEL ÉS SZAppANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT, 
MINT A SZUpERHŐSÖK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KÖZBEN IS

KÖVETJüK A TANÁROK 
UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A JöVŐNKET


