
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke és az RMDSZ
Maros megyei szervezetének elnöke kedden délben mutatta
be a következő négy évre szóló tanácselnöki programját. 

Péter Ferenc elsőként arra kérte a hallgatóságot, hogy egy perc csend-
del adózzanak a kedden reggel elhunyt dr. Benedek István orvosprofesz-
szor emlékének, aki fontos tisztségeket töltött be a szervezetben, 

Nyitás fejetlenül

Tovább lazítottak szeptembertől a karanténszabályokon azzal,
hogy megengedték a kulturális és egyes vendéglátó helyiségek meg-
nyitását. Csak az alkalmazási szabályokkal késtek el, a fejetlenséget
illetően a hatóságok megint hozták a szokásos formájukat. Szokvá-
nyos helyzetben csak legyintenénk egyet, de tekintettel arra, hogy
épp az utóbbi évszázad legveszélyesebb kórjával szembesülünk mos-
tanság, ez a fejetlenség nagyon sokba kerülhet.

A nyitásról már legalább pár napja minden érintett tudott, a ha-
tóságok látszólag szépen fel is készültek, a hírportálokon már napok
óta keringenek az érintett intézményekre vonatkozó új szabályok.
Ahhoz, hogy ezek hivatalosan életbe lépjenek, meg kellett volna a
Hivatalos Közlönyben jelentetni egy rendeletet az egészségügyi és a
gazdasági minisztérium, valamint az élelmiszerbiztonsági hatóság
közös aláírásával. Az egészségügyi miniszter aláírása késett, így pél-
dául kedden a sarki kiskocsmát már szabad volt kinyitni, csak éppen
a tulajjal nem közölte senki hivatalosan, hogy hány méterre ültetheti
egymástól a törzsközönség tagjait, és a házi feladatot azoknak sem
olvasták fel, akik ennek a betartását kellene felügyeljék.

Az megint más lapra tartozik, hogy olyan szabályokat írtak elő a
nyitásra, amelyeket a valóságban a mégoly törvénytisztelő intéz-
ményvezetők vagy vállalkozók is aligha tudnak betartani. Kilóg a
lóláb, hogy a nagyfiúk le akarják rázni magukról a felelősséget, 
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Mezey Sarolta

Kezdődik 
a 8. Siculus 
fesztivál!
Ismét sor kerül az egyik legrégebbi,
időközben megszűnt, majd újjáélesz-
tett székelyföldi zenei szemlére: min-
den járványügyi szabály betartása
mellett, idén szeptember 4-e és 6-a
között, ezen a héten szervezi meg a
Hargita Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont a 8. Siculus fesztivált Szé-
kelyudvarhelyen, a Márton Áron téren. 
____________5.
Keddtől 
szigorodtak 
a gépjárművek 
ellenőrzési 
szabályai 
A tisztább és biztonságosabb közleke-
dés érdekében a keddtől érvénybe lé-
pett új szabályok révén szigorodik a
korábbi típusjóváhagyási és a teljes
európai piacfelügyeleti rendszer, foko-
zódik a vizsgálatok minősége és füg-
getlensége, valamint erősödik az
uniós piacon már forgalomban lévő
gépkocsik ellenőrzése – közölte az
Európai Bizottság hétfőn.
____________6.
Folyamatban 
a helyhatósági 
választások 
előkészítése
Szeptember 27-én helyhatósági vá-
lasztások lesznek Romániában. Az
idén a világjárvány miatt az előző vá-
lasztásokhoz képest egészségvédelmi
óvintézkedéseket is hoznak. Nagy
Zsigmond alprefektussal arról beszél-
gettünk, hogy milyen helyzet elé állí-
totta a hatóságokat a járvány, mire kell
majd odafigyeljenek a választók. 
____________8.

Fotó: Nagy Tibor

Benedek István

Péter Ferenc bemutatta programját

A siker titka a tettrekész képviselet



Ma REBEKA és DORINA,
holnap HILDA napja.
HILDA:vagy ófelnémet ere-
detű, ekkor jelentése: harcosnő,
vagy az így kezdődő és vég-
ződő nevek önállósult formája. 

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max.250C
min.150C

Elismerések marosvásárhelyi 
színművészeknek 

Augusztus 29-én, vasárnap a Magyar Színházak XXXII.
Kisvárdai Fesztiváljának zárásán a soproni Petőfi Színház-
ban színre vitt Római karneválban nyújtott teljesítményéért
Farkas Ibolya a zsűri Színészi Nagydíját nyerte el. Életműdíjat
kapott Boráros Imrén kívül Kárp György is, aki a Római kar-
neválban játssza a Direktor figuráját. Az előadás rendezője a
Jászai-díjas Pataki András, a színház igazgatója.

Kovács Hajnal lett a Romániai 
Magyar Néptáncegyesület alelnöke 

Augusztus 29–30-án a sepsiszentgyörgyi Park szálloda te-
raszán tartotta tisztújító közgyűlését a Romániai Magyar
Néptáncegyesület. A rendezvényt áprilisra tervezték, de a
vírusjárvány miatt el kellett halasztani. Az egyesület ko-
rábbi elnökének, Deák Gyula Leventének, a Háromszék
Táncegyüttes igazgatójának lejárt a mandátuma, és nem
vállalta tovább a tisztséget. Két elnökjelölt volt: Virág Endre
sepsiszentgyörgyi hivatásos táncos, a sepsiszentgyörgyi
Alkotások Háza hivatásos néptáncosa és Fülöp Ágnes al-
elnök, rendezvényszervező, a kolozsvári Ördögtérgye
tánccsoport vezetője, aki alelnökként folytatta tevékenysé-
gét a szervezetben. Az elnök Virág Endre lett, helyettesé-
nek Barabási Attila-Csaba, a Maros Művészegyüttes
igazgatójának javaslatára Kovács Hajnalt, a felfalusi Bí-
borka néptáncegyüttes vezetőjét választották. Az egyesü-
letnek 32 tagja van – öt hivatásos, a többi pedig amatőr
együttes. Megyénkből tagjai a segesvári Kikerics, a ma-
rosvásárhelyi Boróka, a dicsőszentmártoni Kökényes, a
felfalusi Bíborka, a körtvélyfáji Bokréta, a Bekecs Néptánc-
színház és a Maros Művészegyüttes. Az együttes célja töb-
bek között a néptáncmozgalom összehangolása, a
csoportok tudástárának bővítése, szakmai támogatása. 

Megnyílt a Maros Mezőségi Művésztelep 
Augusztus 30-án tizennégy marosvásárhelyi, mezőpaniti,
kolozsvári, aranyosgyéresi és csíkszeredai meghívott al-
kotó részvételével a mezőpaniti református ifjúsági köz-
pontban megnyílt a XV. Mezőpaniti Molnár Dénes
képzőművészeti alkotótábor. A táborzárás szeptember 6-
án lesz. A táborban készült új alkotásokat az ifjúsági köz-
pontban vasárnap 12 órától nyíló kiállításon láthatják az
érdeklődők. Szervezők: a Maros Mezőségi Művésztelep és
a Monográfia Alapítvány, támogatók a Mezőpaniti Polgár-
mesteri Hivatal, a református egyház, a Communitas és a
Bethlen Gábor alapítványok. 

Elmarad a turné 
A Maros Művészegyüttes szeptember 4. és 6. között hiva-
talos lett volna a Pécs melletti Bőköz fesztiválra. Az ese-
mény keretében négy faluban léptek volna fel két
folklórműsorral, és Erdély legszebb néptáncait mutatták
volna be. A vírusjárvány miatt azonban le kellett mondani
a turnét, így az együttes itthon folytatja munkáját. Legkö-
zelebb a Teleki Téka udvarán a már hagyományossá vált
folklóresten láthatja a közönség a táncosokat. Az időpontot
és a műsort közlik az érdeklődőkkel. 

Meghosszabbodott a határidő 
– előzetes helyfoglalás 

A Boróka Ifjúsági Egyesület és a Táncolj Velünk Egyesület
a Maros Művészegyüttessel közösen az együttes köves-
dombi előadótermében szeptember 12-én, jövő szombaton
14 és 22 óra között a hetedik alkalommal szervezi meg a
Játssz a figurával! – erdélyi legényes- és verbunkversenyt,
amelyre ifjúsági és felnőttkategóriában lehet jelentkezni. A
korábbi szeptember elsejei jelentkezési határidőt a szer-
vezők meghosszabbították szeptember 5-én éjfélig. A ver-
senyzőknek egy kötelező és egy szabadon választott
táncot kell bemutatniuk. A versenyre való nevezés ingye-
nes. Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet:
https://forms.gle/3EEktC1fgQuRNfsDA, a jatsszafigura-
val@gmail.com e-mail-címen és a (40)751-013-707-es te-
lefonszámon. A járványra való tekintettel a nézőknek is a
megadott telefonszámon kell előzetesen helyet foglalniuk.
A nézőtéren kötelezők a járványügyi szabályok. Eddig 49
versenyző jelentkezett. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. szeptember 1.

1 EUR 4,8393
1 USD 4,0395

100 HUF 1,3617
1 g ARANY 258,1765

Megyei hírek

2.,szerda
A Nap kel 

6 óra 44 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 59 perckor. 
Az év 246. napja, 

hátravan 120 nap.
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Milyen egy családbarát város?
Beszélgetésre hívja a marosvásárhelyi családokat Csép
Éva Andrea parlamenti képviselő csütörtökön 18 órától a
Maros-parton lévő gokartpálya udvarára. A kötetlen be-
szélgetésen, amelyen jelen lesz Soós Zoltán is, szóba ke-
rülnek a polgármesterjelölt családbarát városról szóló
elképzelései, ugyanakkor a marosvásárhelyi családok vé-
leményére is kíváncsiak a kezdeményezők. A családbarát
környezetben zajló beszélgetésre gyerekeket is lehet
vinni.

Felszentelik a bekecsi Kálváriát 
Szeptember 3-án, csütörtökön 11 órától felszentelik a Be-
kecs-tetőn levő kápolna aljában kiépített kálváriát. A ke-
reszteket a nyárádmenti községek szolidaritásalapjából
helyezték ki. A misét Oláh Dénes esperes tartja, részt
vesznek a környékbeli települések katolikus papjai, to-
vábbá jelen lesznek a helyi önkormányzatok vezetői, a
megyei tanácsosok, presbiterek, képviselők, szenátorok.
A mise után beszédet mond Péter Ferenc, a megyei ta-
nács elnöke, Kacsó Antal, Nyárádmagyarós polgármes-
tere. A rendezvényen 100 személy vehet részt az
egészségügyi szabályok tiszteletben tartásával. 

Mozi a kastélyban
Szeptember 4-én este fél 9-től újabb szabadtéri filmvetí-
tésre kerül sor a gernyeszegi Teleki-kastély udvarán. Ez-
úttal Enyedi Ildikó Testről és lélekről című, Arany Medve
díjas, 2017-es magyar filmdrámáját vetítik. Mivel a helyek

száma korlátozott, a szervezők arra kérik a résztvevőket,
töltsék ki a https://forms.gle/3TL6bB9jeuqP5bXA7 oldalon
található jelentkezési lapot, hogy részt vehessenek a film-
vetítésen. Regisztrálni szeptember 4-én 16 óráig lehet. A
film megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott. A
bevételt a kastély renoválására fordítják. 

Kézművesvásár a várban
Szeptember 11. és 13. között kézművesvásárt szervez-
nek a marosvásárhelyi vár előtti téren. A megszokott
módon kézművesek és kistermelők kínálatából lehet válo-
gatni. A téren érvényesek a közegészségügyi szabályok. 

Kézművestábor 
Augusztus 22–25. között Nyárádszentsimonban a Spect-
rum Színház gyékényfonó és ökolenyomat-tanfolyamot
tartott. A helyszínt a helybéli Harangláb Kulturális Egyesü-
let biztosította. A képzést a tacsi gyékényfonó-oktató Szi-
lágyi Ilona és Pásztor Katalin, valamint Lázár Éva
mezőfelei népi tárgyalkotó iparművészek vezették, az
ecoprint technikát Mihály Eszter mutatta be a jelenlevők-
nek. Részt vett 15 személy Aradról, Kolozsvárról és kör-
nyékéről, Sepsiszentgyörgyről, Erdőfüléről és Maros
megye több helységéből. A résztvevők saját ceruzatartót,
lábosalátétet, kenyereskosárkát, ékszerdobozt és szatyort
készítettek, növényi alapanyaggal festették meg a tárgya-
kat és ún. ecoprint technikával, levélmintákkal díszítettek
különböző ruhaneműt (selyemsál, blúz, szoknya). A tábor
kiegészítő programjaként Köllő Melinda irányításával
gyógynövényeket és festékalapanyagul szolgáló növé-
nyeket gyűjtöttek a résztvevők, és kemencében kenyeret
is sütöttek. A képzést a Csoóri Sándor Alap támogatta. 

RENDEZVÉNYEK

Tizenöt erdélyi településen épülnek idén ovifo-
cipályák a magyar kormány támogatásával, ezek
közül Maros megye kettőnek örülhet. Mindkét lé-
tesítményt Makfalva községben kivitelezik, és
hamarosan használhatóvá válnak.

Az egyenként közel 50 ezer euró értékű pályák Makfal-
ván az óvoda udvarán, Hármasfaluban (pontosabban Szé-
kelyszentistvánon) az iskola előtti téren
épültek fel – tudtuk meg Vass Imre polgármes-
tertől. A megfelelő alapozási munkálatok után
a pályák előregyártott elemekből készülnek el
viszonylag hamar, nemsokára az óvodások
rendelkezésére fogják bocsátani.

Az ovifocipálya magyar innovációnak szá-
mít, és az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány
révén valósul meg; az alapítvány azzal a céllal
jött létre, hogy a gyermekeket már óvodás kor-
ban az egészséges életre, a mozgás szeretetére
nevelje, és egyúttal biztosítsa a sportoláshoz
szükséges feltételeket és hozzá kapcsolódó ok-
tatási programot. Ez a kisgyerekek számára
nemcsak teret nyújt a mozgásra, hanem fej-
leszti is azt, és mindezt abban a korban, ami-
kor a mozgás fejlődése a legmeghatározóbb.
A multifunkcionális pálya és az ahhoz tartozó
eszközkészlet a szakszerű oktatáshoz alkalmas
környezetet biztosít, a 3-6 éves korosztály fi-
zikai, szellemi és lelki sajátosságait figye-
lembe véve. Az így kialakított, speciális
méretű (6 x 12 méteres) műfüves pálya min-
den gyermek számára a legoptimálisabb felté-
teleket nyújtja a különböző mozgásformák

elsajátításához. A magyar innováció lehetőséget ad a gyer-
mekeknek a különböző csapatjátékok megismerésére, és
összetett jellegének köszönhetően nemcsak a focival,
hanem a kosárlabdával, a röplabdával, a tenisszel, a kézi-
labdával, a lábtenisszel és a tollaslabdával is megismerked-
hetnek a csöppségek a létesítmények használata során.
(gligor)

Ovifocipályák épülnek

Makfalva községben két különleges pályának örülhetnek hamarosan a kisgyerekek
Fotó: Gligor Róbert László

Mezőpanit községben április elsejétől a Karincon
busztársaság működteti a közszállítást. A járato-
kat versenytárgyalással a megyei tanács ítélte
oda, viszont a szolgáltatás minőségéért nem vál-
lalnak felelősséget. 

A lakosság nagyon sok rendellenességet jelzett, volt,
amikor a járatok kimaradtak, de erről az utasokat nem ér-
tesítették. A lakosság kérte, közöljék a menetrend módosí-
tását, de a cég nem tette meg. A buszon írószerrel javítják
ki a menetrendet, miközben az utasok a honlapon megje-
lenő járat szerint várják a buszt, s jogosan kérdezik, hogy
miért nem talál a két órarend, miért kell félórákat várni.
Tehát panasz van a pontosságra, s arra is, hogy koszosak a
buszok. Sok esetben a kisbuszokra nem férnek fel elegen.
Elindul a busz Kövesd, Harcó, Panit, Marosvásárhely irá-
nyába, nagyon sokan felzsúfolódnak rá, ami a mai körül-
mények között megengedhetetlen. Sokszor
összekapcsolják a falvak közötti járatokat is. 

Ha a polgármesteri hivatal kötött volna szerződést a cég-
gel, akkor őt terhelné a felelősség, illetve felbonthatná a

szerződést is. Így nem egyszerű a dolog, hiszen ha fel is
bontanák a szerződést, akkor újabb licitet kellene kiírni, s
az odaítélési procedúra alatt lehet, hogy a közszállítás le-
fedetlen maradna a községben. Másrészt semmi garancia
nincs arra, hogy jobb cég jelentkezne. 

– A lakosság hozzászokott egy bizonyos színvonalhoz,
a rendszerességhez, amit éveken át a Siletina biztosított, jól
és pontosan jártak a buszok. Aztán licitet hirdettek a falusi
járatokra, először a bergenyei útvonalat nyerte el a Karin-
con. Volt is egy sor elégedetlenség. Most a cég megnyerte
az egész község kiszolgálását, és már változtatott a menet-
renden. Nem szapuljuk a céget, mert nehéz a helyzet. Igye-
keznek, de pont akkor vették át ezeket a falvakat, amikor
beállt a karantén, és nem volt utas. Egy buszon 3-4 ember
volt. Aztán kivették a járatokat, majd fokozatosan vissza-
állították. Még egy-két járat kellene, s a járatsűrűséggel
rendben volnánk. Viszont maradt a pontatlanság. A megol-
dás az lenne, ha a vállalkozó jobban odafigyelne a jelzé-
sekre, s ezekhez igazodna – mondta Bodó Előd Barna
polgármester. (mezey)

Sok a panasz a közszállításra



Beindult 
a parlamenti ülésszak

Kedden elkezdődött a jelenlegi törvényhozási ciklus
utolsó parlamenti ülésszaka. A parlament alsóháza
megválasztotta a házbizottságot, amely két ponton
módosult a korábbi összetételhez képest. A titkos vá-
lasztás golyókkal történt. A bizottság megválasztását
213-an támogatták, egy ellenszavazatot regisztrál-
tak, két képviselő tartózkodott. A képviselőház ház-
bizottságának összetétele: alelnökök – Carmen
Ileana Mihălcescu és Florin Iordache, (PSD), Marilen
Gabriel Pirtea, (PNL), és Bogdan Ionel Rodeanu,
(USR). Titkárok: Lia Olguţa Vasilescu (PSD) és Iulian
Iancu (PSD), Cristian Buican (PNL), Dragoş Zisopol
(nemzeti kisebbségek). Kvesztorok: Marius Constan-
tin Budai (PSD), Laurenţiu Dan Leoreanu (PNL), Ni-
colae Bănicioiu (Pro Európa), és Seres Dénes
(RMDSZ). A képviselőházi csoportok vezetői nem
változtak. (Agerpres)

Elkezdődött a tisztogatás 
a PSD-ben

Összeült a PSD országos tanácsa kedden délután,
hogy rendkívüli ülésen vitassa meg, miért nem volt
jelen a kellő számú képviselő és szenátor a bizalmat-
lansági indítvány szavazásakor. A legfrisseb sajtóér-
tesülések szerint a párt vezetése eddig négy
személy kizárása mellett döntött, név szerint: Cătălin
Rădulescu, Adrian Todor, Dan Ciocan képviselők és
Roxana Paţurcă szenátor esetében. Carmen Dan
esetét vizsgálják, mivel ő a távollétét a kötelező el-
különítéssel magyarázta.

Enyhén nőtt a munkanélküliségi
ráta júliusban

5,4 százalék volt a szezonálisan kiigazított munka-
nélküliségi ráta júliusban, 0,1 százalékponttal több,
mint egy hónappal korábban. Az Országos Statiszti-
kai Intézet (INS) kedden közölt adatai értelmében
azok száma, akiknek július végén nem volt munkája,
484.000-re nőtt, ez több, mint egy hónappal ezelőtt
(474.000), és több, mint tavaly július végén
(362.000). A férfiak körében 1,6 százalékponttal több
a munkanélküli, mint a nőknél (6,1%, illetve 4,5%). A
25 és 74 év közöttiek körében 4,3%-os (4,9%, illetve
3,6%) a munkanélküliség, ezek teszik ki az összes
munkanélküli 75,1%-át. (Agerpres)

Folytatódik szeptemberben 
a Tezaur program

Ismét jegyezhetők szeptember 1-jétől a Tezaur prog-
ram keretében kibocsátott lakossági állampapírok –
közölte a pénzügyminisztérium. Az 1, 2 és 3 éves le-
járatú értékpapírokat 3, 5, 4, illetve 4,25 százalékos
kamattal jegyzik. A szaktárca hangsúlyozza, az ál-
lampapírok előnyös alternatívát kínálnak a megtaka-
rításra, ez esetben ugyanis a kamatjövedelem
adómentes. Az állampapírokat keddtől szeptember
30-áig lehet jegyezni a kincstár helyi fiókjaiban, to-
vábbá szeptember 29-éig a városi, 28-áig pedig a vi-
déki postahivatalokban. A kötvényeket a 18.
életévüket betöltött személyek jegyezhetik. Az 1 lej
névértékű kötvényekre évente kiszámított kamatot a
kibocsátási tájékoztatóban rögzített formában fizetik.
A kötvények átadhatók, idő előtt visszavásárolhatók,
és a tulajdonos esetleges elhalálozása esetén örö-
kölhetők. (Agerpres)

ha már a maguk szintjén csődöt mondtak a járványhely-
zet kezelésében. Kezdve ott, hogy már télvíz idején fel
kellett volna készülni a veszélyhelyzetre, védőfelszerelé-
sek beszerzésével és az egészségügyi személyzet felké-
szítésével, mert már a vírus első kínai támadásából
lehetett sejteni, hogy komoly bajok lesznek. A felkészü-
lést elmulasztották, majd azóta a fejetlen kommunikáci-
óval mindent megtettek azért, hogy az alaptalan
információkkal könnyen félrevezethető emberekkel elhi-
tessék, nem is olyan veszélyes ez a vírus, mint ahogy azt
a rettegők állítják. Pedig az, ha néhány, egyébként egy-
szerű szabályt nem tartunk be. És ebben a vírusnak be-
segítő kommunikációs hadműveletben a kétbalkezes
liberális társulatnak tökéletes játszótársa volt a magát
a hétfői bizalmatlansági indítvány blamájával lexikonba
illően leégető szoci csapat is. Egyszóval, a két nagy párt
és a klienseikkel teletömött intézményrendszer mintha
versenyt futna abban, hogy ki segít jobban a koronának.
És hamarosan becsengetnek, ami az illetékesek és az ok-
tatási rendszer felkészültségét látva megint a vírusnak
kedvez. Minden adott hozzá, hogy az igazi víruskrízis
csak ezután szakadjon a nyakunkba, és azok, akiket a
helyzet kezeléséért zsáknyi adópénzzel fizetünk meg, a
szabálygyártáson kívül nem sokat tudnak tenni a védel-
münkben.

Nyitás fejetlenül
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Ankara szerint az Európai Unió külügyminiszterei-
nek pénteki informális tanácsülésén megfogalma-
zódott szankciók lehetősége nem járul hozzá a
Földközi-tenger keleti medencéjében található
energiahordozók kitermelése miatt folyó török–
görög tengerjogi vita megoldásához, és csak még
határozottabbá teszi Törökországot a saját, vala-
mint a ciprusi török közösség érdekeinek érvénye-
sítésében.

Hami Aksoy, a török külügyminisztérium szóvivője pénteki
közleményében arra szólította fel az uniót, hogy az uniós szo-
lidaritásra hivatkozva ne támogassa Görögország nemzetközi
jognak ellentmondó maximalista igényeit. Hangsúlyozta: csak
fokozza a feszültséget, hogy az EU feltétel nélkül támogatja
Görögországot és Ciprust, amely semmibe próbálja venni Tö-
rökország, illetve Ciprus török lakosságának legitim jogait és
érdekeit a Földközi-tengerre vonatkozóan.

Aksoy rámutatott: ellentétes a nemzetközi joggal, hogy pél-
dául Kasztelórizo (törökül Meis) szigete, amely a török partok
közelében található, kontinentális talapzatnak minősül.

A szóvivő egyúttal figyelmeztetett: az Európai Uniónak
nem áll jogában bírálnia Törökországot azért, hogy a saját
kontinentális talapzatán belül szénhidrogének után kutat, és
nem áll jogában arra kérnie Ankarát, hogy hagyjon fel ezzel a
tevékenységgel. Mindez ellentmond a nemzetközi jognak –
fogalmazott, emlékeztetve, hogy miként az Európai Unió Bí-

rósága is megerősítette, az unió ebben a kérdésben nem ille-
tékes. Ha az Európai Unió megoldást kíván elérni a Földközi-
tenger keleti medencéjében, pártatlan és őszinte közvetítőnek
kell lennie – húzta alá a szóvivő.

Törökország és a szintén NATO-tag Görögország között 
régóta vita van a tengeri határok kapcsán, de az elmúlt évek-
ben a Földközi-tenger alatt felfedezett hatalmas földgázmezők
Ankara és Nicosia között is kiélezték a feszültséget.

A próbafúrásokat végző török kutatóhajókat hadihajók kí-
sérik, Görögország és szövetségesei pedig ugyancsak meg-
erősítették katonai jelenlétüket a térségben.

Az Anadolu török állami hírügynökség péntek este azt je-
lentette, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök telefonon
beszélt Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral. A beszámoló sze-
rint Erdogan közölte, hogy „mindenkor és mindenhol” meg
fogják védeni Törökország jogait és érdekeit. A török államfő
hangsúlyozta azt is, hogy országa az egészséges párbeszéd és
olyan megoldás híve a Földközi-tengert illetően, amely min-
den érdekelt ország számára igazságos. Erdogan ugyanakkor
arra kérte a NATO-t, hogy teljesítse a felelősség ráeső részét
az olyan egyoldalú lépésekkel szemben, amelyek semmibe
veszik a nemzetközi jogot, és kárt okoznak a régió békéjének.

Az üggyel a jelentősége miatt nem az EU külügyminiszteri
tanácsa, hanem az állam-, illetve kormányfőkből álló Európai
Tanács foglalkozik majd a következő, szeptember 24-én kez-
dődő kétnapos ülésén. (MTI)

Az EU-s szankciók lehetősége csak fokozza 
Törökország eltökéltségét a földközi-tengeri vitában
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Több hónapnyi egyeztetés után az Európai Repülésbizton-
sági Ügynökség (EASA) megállapodott az amerikai Szövet-
ségi Légügyi Hatósággal (FAA) és a Boeinggel abban, hogy
szeptember első felében elindulhat a két légikatasztrófában
érintett 737 MAX típus eddigi módosításait vizsgáló berepü-
lés.

Az európai szervezet honlapján közölte: szeptember első
hetében szimulátoros repüléseket tartanak Londonban, majd
szeptember 7-től végzik el a berepülést Vancouverben.

Bár a Boeingnek az EASA szerint több változtatást is végre
kell még hajtania a 737 MAX-on, az eddigi módosítások kel-
lően kiforrottak ahhoz, hogy megkezdhessék az ellenőrző re-
püléseket. Ezt követően az amerikai, kanadai és európai
hatóságok közösen értékelik a tapasztalatokat.

Arról az EASA nem adott tájékoztatást, hogy mikor adhatja
ki újra a Boeing 737 MAX repülési engedélyét, ahogy a be-
repülési fázist már teljesítő amerikai és kanadai hatóságok
sem jelöltek meg határidőt.

A 737-es új generációs változatával fél éven belül két légi-
katasztrófa is történt: 2018 októberében a Lion Air, 2019 már-
ciusában pedig az Ethiopian Airlines egy-egy járata zuhant le,
az előzetes jelentések szerint részben a gép automata átesés-
védelmi rendszerének hibás működése miatt. A két balesetben
346-an vesztették életüket.

A géppel 2019 márciusa óta tilos repülni, az új példányok
átadását is leállították, a Boeingnek eddig közel 10 milliárd
dollárjába került a gép hibáinak feltárása, javítása és újbóli
engedélyeztetése. (MTI)

Szeptemberben kezdheti el a Boeing 737 MAX 
berepülését az európai légügyi hatóság

Az RMDSZ-nek és a nemzeti kisebbségek parla-
menti képviselőinek kulcsszerepük volt abban, hogy
talpon maradt a jobbközép Nemzeti Liberális Párt
(PNL) kisebbségi kormánya – állapították meg egy-
behangzóan a keddi bukaresti lapok.

A Ludovic Orban vezette kabinet ellen a legnagyobb frak-
cióval rendelkező ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) ter-
jesztett be bizalmatlansági indítványt, amelyben a
járványhelyzet rossz kezelésével és korrupcióval vádolták a
PNL-kormányt. A baloldalnak a papírforma szerint többsége
van a parlamentben, de a hiányzók miatt a kisebbségek támo-
gatására szorultak, amit azonban ezúttal nem kaptak meg: az
RMDSZ és a kisebbségi képviselők a névsorolvasásnál nem
mentek be a terembe, így nem gyűlt össze a határozatképes-
séghez és kormánybuktatáshoz szükséges többség, és az ülést
be kellett rekeszteni.

„Az RMDSZ és a kisebbségek az új hatalom oldalára áll-
tak” – vonta le a következtetést Sebastian Zachmann, az Ade-
vărul cikkírója, arra utalva, hogy egy bizalmatlansági
szavazáson valójában nem lehet tartózkodni: aki nincs jelen,
vagy nem szavazza meg az indítványt, az a kormányt segíti.

A jobboldali G4Media hírportálon Dan Tapalaga is úgy ér-
tékelte: ismét az RMDSZ volt a mérleg nyelve, és értésére
adta az Orban-kormánynak, hogy megbuktathatta volna, de
nem tette. A cikkíró szerint egyelőre csak találgatni lehet,

hogy mibe került a magyarok segítsége. Úgy véli: a PNL-kor-
mány közpénzeket ígérhetett az RMDSZ választási kampány-
ban lévő polgármestereinek, támogatást más politikai
célkitűzésekhez, vagy azt, hogy bevonja az RMDSZ-t az év
végi parlamenti választások után alakítandó új kormányba.

Alina Mungiu-Pippidi politológus, a Romania Curată moz-
galom vezetője a Hogyan győzd le a korrupciót korrupcióval?
című írásában úgy véli, hogy a politikai ellenfelei által kor-
rupcióval vádolt PSD-t korrupt módszerekkel fosztotta meg
az árnyékhatalom az RMDSZ és a kisebbségi frakció támo-
gatásától, azzal zsarolva őket, hogy lefújják a port az ellenük
indított bűnvádi eljárásokról.

Maguk a szociáldemokrata politikusok is elismerték, hogy
arra számítottak: az RMDSZ besegít a kormány buktatásába.
Alfred Simonis, a PSD képviselőházi frakcióvezetője szerint
remélték, hogy az RMDSZ nem támogatja Ludovic Orban
kormányát, azok után, amilyen bánásmódban részesült a ma-
gyar közösség a kormány és Románia elnöke részéről.

A frakcióvezető hozzátette: a maga részéről nem tartja idő-
szerűnek, hogy a parlament (a járványhelyzet miatt összehí-
vott) rendkívüli ülésszakán beterjesztett bizalmatlansági
indítvány vitáját a kedden kezdődött rendes őszi ülésszakon
még egyszer megpróbálják napirendre tűzni. A meghiúsult
kormánybuktatási kísérlet utáni teendőkről várhatóan a kö-
vetkező napokban dönt a legnagyobb ellenzéki párt. (MTI)

Lapszemle
Az RMDSZ kulcsszerepet játszott a PNL-kormány

talpon maradásában

Az utóbbi két hét átlagánál valamivel kevesebb,
1053 koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak,
ugyanakkor minden korábbinál több, 60 fertőzött
halt meg az utóbbi 24 órában – közölte kedden a
stratégiai kommunikációs törzs.

Ismét negatív rekordot döntött – 522-re emelkedett – az in-
tenzív terápiára szoruló súlyos betegek száma, miközben a
kórházakban kezelt koronavírus-fertőzöttek száma csaknem
300-zal 7164-re csökkent.

Romániában a járvány kezdete óta 88 593 koronavírus-fer-
tőzöttet azonosítottak, közülük 38 454-et nyilvánítottak – két
negatív teszt után – gyógyultnak.

Az országban eddig 3681 koronavírusos beteg vesztette
életét. Kedden hatályba lépett a színházak, mozik, koncertter-
mek és könyvtárak részleges megnyitását lehetővé tevő kor-
mányhatározat. A kulturális intézmények a férőhelyek
legfeljebb 50 százalékát használhatják. Szintén keddtől enge-
délyezik a vendéglátóhelyek beltéri részeinek megnyitását.
Az asztaloknál legfeljebb hatan ülhetnek, és az asztalokat leg-
alább kétméteres távolságra kell elhelyezni egymástól.

A kulturális intézményeket és a vendéglőket csak azokon
a településeken nyithatják meg, ahol a koronavírus-fertőzöttek
száma nem haladta meg a lakosság 1,5 ezrelékét az utóbbi két
hétben. (MTI)

Újabb negatív rekordot döntött a halálos áldozatok
száma



s aki kimagasló szakmai tudásával
és fáradhatatlan munkásságával a
magyar közösséget szolgálta. 

Péter Ferenc programja ismerte-
tése előtt az elmúlt négy év megva-
lósításait vázolta fel. Kitért arra,
hogy felújították a megyei útháló-
zat közel felét, 300 km megyei utat
aszfaltoztak le, lendületesen fej-
lesztették a kórházakat, megmen-
tették a repülőteret a bezárástól,
befejezték és beüzemelték az or-
szág legnagyobb motorsportpályá-
ját, létrehozták a turisztikai irodát,
elhanyagolt településeinket felka-
rolták, s különös hangsúlyt fektet-
tek az idei járványhelyzet
kezelésére.
Megépül 
az Erdélyi Tudásközpont 

– Az utóbbi időben azt hangoz-
tattuk, hogy nekünk Maros megye
az első, számunkra a Maros megyei
emberek vannak az első helyen. A
következő tíz évnek arról kell szól-
nia, hogy Maros megye a térségben
vezető szerephez jusson. Az adott-
ságaink megvannak ahhoz, hogy
Erdélyben meghatározó szerepet
töltsünk be. Ennak érdekében ter-
veink a következők: a megye elő-
nyös fekvését kihasználva
megépítjük Erdély tudásközpontját,
egy innovatív és multifunkcionális
rendezvényközpontot, ahol több
ezer résztvevős rendezvényeket,
konferenciákat, kiállításokat, vásá-
rokat lehet majd szervezni. Ez lesz
Erdély legnagyobb rendezvényköz-
pontja. Ehhez kapcsolódik majd az
erdélyi adat- és kutatóközpont is.
Célunk, hogy a hazai tudás ne szi-

várogjon el, és külföldről a tudást
ide vonzzuk. Azért dolgozunk,
hogy Marosvásárhely újra a térség
kereskedelmi és közlekedési köz-
pontja legyen. A várost két autópá-
lya fogja keresztezni, repülőtérrel
és vasúttal is rendelkezik, de ezeket
az adottságokat ma nem használjuk
ki. A következő nyolc évben – mert
hosszú távon gondolkodunk – lét-
rehozzuk az első olyan csomópon-
tot, az úgynevezett multimodális
csomópontot, mely összeköti a
légi, a vasúti és a közúti teherszál-
lítást. E projekt keretében gyors-
vasutat kell építeni a repülőtér és a
város között – fogalmazott Péter
Ferenc. 

Szükséges a mezőségi terelőút
– Jelenleg, sajnos, minden út át-

vezet a megyeközponton, ami hosz-
szú távon nem működhet tovább. A
cél az, hogy a tranzit nehézgép-
jármű-forgalom elkerülje Marosvá-
sárhelyt, és könnyebbé váljon a
megyeközpont és a környező tele-
pülések közötti közlekedés. Ezért
megépítjük a mezőségi terelőutat,
amely Nyárádtőt Nagyernyével
fogja összekötni. Megvalósításához
a metropoliszövezetben található
több önkormányzat közreműködése
szükséges, a beruházást a megye
koordinálja. A mezőségi terelőút az
önkormányzati összefogás jó pél-
dája lesz. Az út megépítésével nem-

csak a forgalom lesz gördüléke-
nyebb, hanem gazdaságilag is
előnyt jelent azoknak a települések-
nek, amelyeken áthalad – mondta
az elnök.
Tíz év múlva a települések 95 szá-
zaléka közművesített lesz

– Maros megye sokat fejlődött,
de még sok van hátra – állapította
meg Péter Ferenc. A repülőtérrel
kapcsolatos tervek között szerepel
a kifutópálya meghosszabbítása,
az utasterminál átépítése, a repü-
lőtér cargoszolgáltatásainak bőví-
tése is. A tervek szerint 2024-ig
leaszfaltozzák a megyei utak több
mint 95 százalékát. Folytatják az
ivóvíz- és a csatornahálózat kiépí-

tését, felzárkóztatják a vidéket,
hogy 2030-ra a települések 95 szá-
zaléka legyen közművesített. A
megyei utak korszerűsítését is
ilyen százalékban végzik el. A kö-
vetkező négy évben az egész me-
gyére kiterjesztik a szelektív
hulladékgyűjtést, ezt nagyon várja
a lakosság!

A gazdák támogatása érdekében
létrehozzák a vidékfejlesztési egye-
sületet. Ez komoly szándék, hiszen
a megyében 25 ezer ember él mező-
gazdaságból. 
Aquapark Szovátán

A következő időszak beruházá-
sai között szerepel egy szovátai
aquapark megépítése, amely nö-
velné a térség vonzerejét. A megye
támogatja a turizmus fejlesztését,
több mint 100 km hosszú kerék-
párutat hoznak létre a nyárádmenti
és mezőségi kisvasút nyomvona-
lán. 

– Uniós forrásból megépítjük
Szovátán a régió legnagyobb és
legmodernebb aquaparkját, ami
kiegészíti a fürdőközpontok által
kínált gyógykezelési lehetősége-
ket. Ez a beruházás több mint 3
hektáros területen épül meg, a
helyszín még nem dőlt el, de két
változat közül dönt az önkor-
mányzat. A telkeket már megvásá-
rolták – ismertette a terveket Péter
Ferenc, majd hozzátette, hogy a
tervek megvalósításában csak
akkor járhatnak sikerrel, ha az
RMDSZ-nek erős és tettrekész
képviselete lesz a megyei és helyi
önkormányzatokban, ha a helyi
vezetők munkáját segíti a megye.
A siker titka a marosvásárhelyi és
a Maros Megyei Tanács együttmű-
ködése. 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Végső búcsú
Benedek Istvántól

Őszinte, mély megdöbbenéssel hallottam, hogy
egykori kiváló tanácsostársunk, prof. dr. Benedek
István visszaadta lelkét a Teremtőnek. Sok évet töl-
töttünk együtt a városháza tanácstermében, igye-
kezve, hogy munkánk, tevékenységünk hasznára
legyen közösségünknek. István – úgy is mint taná-
csostárs és úgy is mint frakcióvezető – kiérdemelte
a csapat megbecsülését, még akkor is, amikor időn-
ként véleményünk eltérő volt. Abban az időben
egyikünk sem volt politikus, mindnyájan csak „ama-
tőrök” voltunk, de hittel próbáltunk hasznosak lenni.
Mindnyájan szakemberekként – eltérő területekről
– szereztük meg a polgártársaink bizalmát, és ebben
egyike az élenjáróknak Benedek István volt. Bár
mindannyian az RMDSZ színeiben dolgoztunk,
többnyire nyílt és barátságos viszonyt igyekeztünk
fenntartani más politikai formációk képviselőivel,
hisz – mint már mondottam – a politikában mind-
annyian csak amatőrök voltunk. Büszkék voltunk
arra, hogy a magánéletben sikeres, példaértékű te-
vékenységet folytassunk, mert úgy gondoltuk, csak
így lehetünk méltók a belénk helyezett bizalomra.
Benedek István ebben a csapatban követendő 
példaképpen szerepelt, és számtalamszor volt egyi-
künk-másikunk segítségére mint kiváló szakor-
vos is.

Eggyel ismét kevesebben maradtunk abból a csa-
patból, amely hitt abban, hogy Romániában, Maros-
vásárhelyen valóban otthont teremthetünk
magunknak, barátainknak és családunknak.

István, nyugodj békében, emlékedet mindannyian
megőrizzük!

Az egykori tanácsostársak nevében
Dr.KolozsváryZoltán

Benedek Istvántól búcsúzik 
a Maros megyei és marosvásárhelyi RMDSZ

Az RMDSZ Maros megyei és marosvásárhelyi
szervezete megdöbbenéssel, fájdalommal értesült
dr. Benedek István halálhíréről. Benedek István
egykori önkormányzati tanácsosként, a marosvá-
sárhelyi szervezet elnökeként, elismert és közis-
mert orvosprofesszorként életét és munkásságát a
magyar közösség szolgálatába állította.

Dr. Benedek István orvosprofesszor Székelyud-
varhelyen született 1948-ban, orvoscsaládban.
1973-ban szerzett orvosi diplomát a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, 1979-
ben már az egyetemen tanársegéd. Négyévi
mezőszentpéteri körorvosi gyakorlat után vizsgá-
zott a Szentgyörgy utcai 2-es számú belklinikán
meghirdetett belgyógyász tanársegédi és klinikusi
állásra, ahol több évtizeden át dolgozott. A hema-
tológiai szakképzést Bukarestben dr. Berceanu Şte-
fan professzornál végezte 1984-ben. Bevallása
szerint már akkor megfogalmazódott benne, hogy
Marosvásárhelyen egy csontvelő-átültetési köz-
pontot hoz létre. Álma csak az 1990-es évek végén
vált valóra. 1991-től főorvosként dolgozik. 1995-ben megnyitja
a Carit-San magánrendelőt, amelynek igazgató-főorvosa, 1998-
tól a Hematológiai Klinika osztályvezető főorvosa, ahol közel
400 csontvelő-átültetést hajtottak végre. Az orvostudományok
doktora, több mint 200 tudományos dolgozat szerzője és ugyan-
ennyi szakdolgozat vezetője, amelyek több külföldi és hazai
szaklapban jelennek meg. Több egyetem (Budapest, Florida,
Debrecen) díszdoktora, elismert professzora. Többek között a
Pápai Páriz Ferenc Alapítvány életműdíjasa, a budapesti Sem-
melweis Egyetem Dr. Genersich Antal Alapítvány határon túli
különdíjának kitüntetettje. Elismeréseit „a 45 év munkájáért,
harcáért, áldozatáért, a fiatal erdélyi magyar orvosok támogatá-
sáért” kapta. „Semmi sem fontosabb, mint a segítségnyújtás”
volt a jelmondata, hiszen a családi hagyomány folytatásaként
választotta hivatását, mivel orvosként tudott a legtöbbet tenni
embertársaiért. A romániai és a magyar Hematológiai Társaság,
az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagja. Sportolóként is kiváló
eredményeket ért el: 1970–73-ban a romániai úszóválogatott
tagja, 1970-ben országos bajnok, míg a törökországi Balkán-
bajnokság negyedik helyezettje volt. 

A rendszerváltást követően jelentős szerepet vállalt a maros-
vásárhelyi közösség építésében. Közvetlenül a rendszerváltás
után a Segítő Jobb erdélyi képviselőjeként több beteget juttatott
ki térítésmentesen külföldre súlyos műtétekre, orvosi kezelé-
sekre. 2008–2012 között az RMDSZ marosvásárhelyi szerve-
zetének elnöke, 1996-tól 2016-ig az RMDSZ marosvásárhelyi
tanácsosa, frakcióvezetője volt. Kiváló tárgyalókészséggel, em-
pátiával és hozzáértéssel irányította mind a város politikai életét,
mind a frakció munkáját. 

A Maros megyei, marosvásárhelyi magyar közösség iránti el-
kötelezettsége példaértékű marad mindannyiunk számára. Volt
tanácsosként, városi szervezeti elnökként, munkatársként és ba-
rátként is búcsúzunk tőle.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Maros megyei és
marosvásárhelyi szervezete nevében őszinte részvétünket fejez-
zük ki a gyászoló családnak.

PéterFerencMarosmegyeiRMDSZ-elnökés
KovácsMihályLeventemegbízottmarosvásárhelyi

RMDSZ-elnök

A siker titka a tettrekész képviselet 



Anyári délelőttök csendjében felerő-
södnek és néha irányt tévesztenek
a hangok. A környékünkön lakó

őszülő férfi sem nekem szánta a tömbház
előtt járkálva a mobiltelefonjába kiabált sza-
vakat, azok mégis szinte maradéktalanul el-
jutottak hozzám, a negyedik emeletre. Súlyos
volt mindenik, mégis fel tudott emelkedni,
mint az eső ellen csapatban menekülő, nagy
testű madarak raja. 

– Április óta ,,somázsban” vagyok, a fize-
tésemnek egynegyedét elvesztettem, még ezer
lejt sem kapok kézbe. Hogy gondolják, hogy
minden héten lepengetek maguknak kétszáz
lejt? Miből élek akkor, miből adok enni a
családnak? Emberek maguk, hogy ilyesmit
várnak el tőlem? – szakadt ki egy szuszra a
férfiból a bánat. Románul veszekedett a
vonal túlsó végén lévő úriemberrel vagy
nővel, és érződött, hogy felháborodásában
alig jutnak eszébe a megfelelő kifejezések. 

– Miért nem gondoltam erre, amikor fel-
vettem a kölcsönt? – visszhangozta a másik
fél kérdését. – Hát tudtam én tavaly decem-
berben, hogy ez lesz? Gondolt egyáltalán
bárki is arra, hogy jön ez a járvány, és a
,,patronok” elbocsátják az alkalmazottaikat?
Mondja meg őszintén, maga gondolt ilyes-
mire? Ha előre láttam volna, mi következik,
persze, hogy nem megyek bele az adósságba
– enyhült meg a hangja, aztán reménykedve
elhallgatott. Talán megértésre talál – biza-
kodtam én is, de pár másodperc múlva újra
felkúsztak hozzám a kétségbeesett mondatok.
– Jelentsék nyugodtan a tartozást a központi
irodában, nekem már az is mindegy. Perel-
jenek be, az sem érdekel. Az biztos, hogy a
szánkból nem fogom odaadni a falatot azért,
hogy maguk boldogok legyenek.

A következő percben riasztó csend telepe-
dett a tömbház előtti térre. Hangosabb volt
minden kikiabált gondolatnál. Régóta ismer-
tem a férfit, és szívesen meghallgattam volna
a történetét. Úgy éreztem, ez az a pillanat,
amikor neki is segítséget jelenthet, ha meg-
oszthatja valakivel a rá szakadó gondokat.
Kicsit azért vártam,
hogy ne legyen annyira
egyértelmű az ok-oko-
zati összefüggés a tele-
fonos jelenet és a
feltűnésem között. Az ablakból láttam, hogy
a férfi cigarettásdobozt vesz elő a nadrág-
zsebéből, és rágyújt. A kézmozdulata el-
árulta, mennyire zaklatott. Egy félig telt
szemeteszacskóval indultam lefele, és, bár
tudtam, hogy ez elég átlátszó ,,kellék,” bíz-
tam benne, hogy mégsem lesz túlságosan
kínos a találkozás. Nemsokára aztán meg-
győződhettem, hogy aggodalmam alaptalan
volt, ismerősöm ugyanis a kilátástalanság
állapotára jellemző kitárulkozással fogadta
a közeledést.

– Elnézést kérek a hangoskodásért, biztos
felhallatszott – emelte rám szelíd tekintetét,
mielőtt bármit is mondhattam volna. 
– Tudja, néha az ember annyira kijön a sod-
rából, hogy elfelejti, hogy nem ő az egyetlen
földlakó.

Megnyugtattam, hogy ez időnként velem
is előfordul, aztán óvatosan érdeklődtem a
gondjai felől.

– Hallgasson rám, kedves hölgyem, adok
én magának egy jó tanácsot – nézett rám
újra a férfi, miközben cigarettáját a szájához

emelte. – Soha, de aztán tényleg soha, sem-
milyen körülmények között ne vegyen fel
gyorskölcsönt, mert azzal elvágta maga alatt
a fát. Én ,,sikeresen” beleestem ebbe a csap-
dába. Csábító volt, hogy a kérvényemmel
foglalkozó elegáns asszonyka nem kérdezős-
ködött sokat az otthoni körülményeim felől –

a hitel jóváhagyásához
csak a munkahelyem-
ről kért egy fizetési
igazolást –, ráadásul
alig kellett várjak a

pénzre, délelőtt igényeltem, és délután már
a kezemben volt. Mondták, hogy heti részle-
tekben kell majd törlesztenem, de ez sem
ijesztett meg, az összeg ugyanis nem tűnt vé-
szesen soknak. Annyi eszem persze nem volt,
hogy összeadjam az egy hónapra szóló fize-
tendőket, egyszerűen csak örültem, hogy si-
került ezt is megoldanom. Régebb volt még
egy bankkölcsönöm, de az hét évre szólt, nem
40 hónapra. Azt sem volt egy leányálom tör-
leszteni, valahogy mégis megoldottuk a fele-
ségemmel. Most azonban összecsaptak a
fejünk fölött a hullámok.

– Elnézést, megkérdezhetem, hogy miért
volt szükségük erre az új hitelre? – érdeklőd-
tem – tapintatlanságom tudatában szégyen-
kezve – a számomra legjelentősebb részlet
felől.

– Az unokám az ősszel kezdte az iskolát,
és szerettük volna az asszonnyal kará-
csonyra meglepni egy új számítógéppel. A
lányomék anyagi helyzete sem túl rózsás, és
tudtuk, milyen sokat jelentene a kicsinek egy
ilyen ajándék, ezért vállaltuk be ezt az áldo-

zatot. Meg is volt az öröm, csak aztán utána,
ugye, jött a feketeleves. A tavasszal a koro-
navírus-járvány okozta bevételcsökkenés
miatt ,,technikai somázsra” (sz.m: kényszer-
szabadság) küldtek, azóta csak tengődünk. A
feleségem betegnyugdíjas, neki még kisebb
a jövedelme. Miután ez az anyagi kálvária
elkezdődött, pár hétig még fizetgettük a rész-
letet a félretett pénzünkből, de egy ideje el-
fogytak a tartalékaink. Két hónapja egy
banit sem kapott tőlünk a bank, azóta rend-
szeresen hívogatnak a hivatalnokaik. Eleinte
megértőknek tűntek, de mostanra bekemé-
nyítettek. Tuajdonképpen nem is őket hibáz-
tatom, hiszen ők csak a munkájukat végzik,
inkább a rendszerre haragszom, ami a kis-
embert ilyen lehetetlen helyzetbe sodorja.

– A lányáék nem tudnának segíteni? – tet-
tem egy esetlen kísérletet a mentőöv megta-
lálására.

– Őket semmiképpen nem gyötörném a mi
nehézségeinkkel – szögezte le az őszülő férfi.
– Az előbb kicsit kiborultam, de biztos va-
gyok benne, hogy a Jóisten segítségével ezen
a ,,hoppon” is túljutunk. Állandóan lesem az
álláshirdetéseket, és ahol lehet, szerencsét
próbálok. Holnap is megyek egy céghez,
ahol éjjeliőrt keresnek. Talán sikerrel járok,
és kijutunk ebből a csapdahelyzetből. Ha
mégsem jön össze, újra próbálkozom. 

Szerettem volna azzal befejezni ezt a tör-
ténetet, hogy ismerősöm valóban talált mun-
kát, és anyagi gondjai enyhültek, de az
emlékezetes, délig tartó beszélgetés óta nem
találkoztunk, így nem tudom, hogyan alakul-
tak a dolgai. Mindenesetre bízom benne,
hogy megtalálta a zsákutcából kivezető vész-
kijáratot. Afelől, hogy ezt mennyire megér-
demelné, a legkisebb kétségem sincs.

Részletcsapda
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Erről jut eszembe
Szobordöntő tömeghiszti, célkeresztben most épp Christie.

Kriminális bűnpere: a Tíz kicsi négere. Nem volt elég adata,
nagyot vétett Aghata… Próbáljunk meg rímes könnyedséggel,
játékosan közelíteni a témához, noha ezért is kaphatok a fe-
jemre. Mostanában mindenki komor, intoleráns, rosszhiszemű,
forr a gyűlölet a világban. Hagyjuk a túlzást: nem mindenki.
De nagyon sok ember az ellenségeskedés híve. Másról sem
szólnak a hírek, csak gyilkolásról, robbantásokról, terrortá-
madásokról, összecsapásokról. Ehhez képest a szobordöntö-
getés, irodalmi, művészi alkotások letiltása, cenzúrázása, írók,
filmesek, színészek, rendezők ideológiai, faji, etnikai, vallási
jellegű letámadása, bojkottálása pillekönnyű cselekedet, de ez
sem a megértést, toleranciát, világbékét szolgálja. Na, most
úgy fogalmaztam, mint egy amerikai szépségkirálynő. Ez sem
szép. Máris skatulyázok. És az összes szépségjelöltet magamra
haragítom. Mert ez van: amint valaki lekicsinyel, lesajnál,
megbírál, nem dicsér meg valakit vagy valamit, azonnal elő-
bukkan a harag, kirajzolódik az ellenségkép, eluralkodnak az
indulatok, és túlzásokba esünk. Végletek közt vergődik az em-
beriség. Mostanság az Újvilágban, de az öreg kontinens, Eu-
rópa bizonyos tájain, az egykori gyarmatbirodalmak
településein is éppen a szobordöntögetés van divatban. A gyar-
matosítás, a rabszolgatartás, a fajgyűlölet vádjával olyan sze-
mélyiségek kő- vagy ércmását is letaszítják köztéri
talapzatukról, akik az említett elítélendő jelenségekkel is össze-
függésbe hozhatók, de évszázadokkal, hosszú évtizedekkel ez-
előtt, amikor megörökítendő példaképpé váltak bizonyos
népek, nemzetek, nagyközösségek számára, más érdemekkel,
cselekedetekkel tűntek ki. Szobraik megsemmisítése bizonyos
körökben elégtételt vált ki, másokban ellenkezőleg. Mi lesz
veled, megbékélés? Hírlik, hogy többfelé az amerikai földré-
szen Kolumbusz sem úszta meg. Ennek a spanyolok, portugá-
lok, olaszok aligha örülnek. A szoborellenes tiltakozó
folyamatot újabban az afroamerikai George Floyd kegyetlen
megölése, a minősíthetetlen rendőri túlkapás indította el. A
mozgalom egyelőre megállíthatatlannak látszik. Résztvevői az
agressziótól sem riadnak vissza. Olyan közhangulatot alakí-
tottak ki, amivel elérték, hogy népszerű könyveket, filmeket,
amilyen például az Elfújta a szél vagy a Tamás bátya kunyhója,
a számukra nem tetsző mondandók miatt elzárjanak a nyilvá-
nosság elől. Agatha Christie híres krimije sem maradhat meg
eredeti címénél. A néger megnevezést nem tűrik el az afroame-
rikaiak. Az angol gyermekdalra épülő könyv különben már ko-
rábban is viselte a Tíz kicsi indián, illetve Tíz kicsi szerecsen
címet. Persze arról már nem szólt a fáma, hogy az ügyről mi-
képpen vélekedtek az indiánok. A legújabb magyar nyelvű ki-
adás címlapján különben ez áll: Mert többen nincsenek. Erről
jut eszembe: vajon ilyen okok miatt előbb-utóbb a magyar
nyelv is revízióra szorul? Elég, ha csak az ételek, sütemények
területére tévedünk, máris ott a baj: négercsók, négerkocka,
cigánypecsenye, cigánysonka, zsidótojás, szerbtokány, francia-
krumpli, oroszsaláta, törökméz, görögpita. Nem folytatom, vala-
kit még meg találok bántani. De amúgy hosszasan folytatódhatna
a sor egész a székelykáposztáig. Elég! Itt már szerecsenmosda-
tással vádolhatnának. Hiányzik ez nekem?! (N.M.K.)

Kezdődik a 8. Siculus fesztivál!
Ismét sor kerül az egyik legrégebbi, időközben
megszűnt, majd újjáélesztett székelyföldi zenei
szemlére: minden járványügyi szabály betartása
mellett, idén szeptember 4-e és 6-a között, ezen a
héten szervezi meg a Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont a 8. Siculus fesztivált Székely-
udvarhelyen, a Márton Áron téren. A kulturális
intézmény fenntartója Hargita Megye Tanácsa,
társszervezője az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyez-
tető Tanács (UIET), partnere Székelyudvarhely
Polgármesteri Hivatala. 1970 és 1973 között négy
Siculus fesztivált tartottak Székelyudvarhelyen,
1990-ben szerveztek még egyet, majd 2018-ban
élesztették újra a szemlét.

Amint azt a szervezők közleménye tudatja, a július 20-i
határidővel meghirdetett versenyfesztiválra 16 erdélyi ze-
nekar nevezett be Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Te-
mesvárról, Brassóból, Nagyváradról, Marosvásárhelyről,
Kolozsvárról, Sepsiszentgyörgyről, Szatmárnémetiből, Szi-
lágykrasznáról és Magyarlapádról. A szakmai zsűri tagjai
– Virányi Attila nagyváradi származású zenész, a Metropol
együttes frontembere, a zsűri elnöke, Zilahi Csaba, a Ko-
lozsvári Rádió zenei szerkesztője, az erdélyi gitártáborok
egyik kezdeményezője és szervezője, Balázs Imre József
Kolozsváron élő, Székelyudvarhelyen született költő, iro-
dalomkritikus, szerkesztő, irodalomtörténész, a KORUNK
főszerkesztő-helyettese, Orosz Pál Levente rádiós szer-
kesztő, a Transilvanyum dalszerzője és énekese, Koszorús
Krisztina, a marosvásárhelyi Koszika & The HotShots ze-
nekar énekese, André Ferenc költő, slammer, a kolozsvári
Helikon folyóirat szerkesztője, Fülöp Loránd, a 4S Street
együttes szólógitárosa, valamint a zsűri tiszteletbeli elnöke,
Boros Zoltán filmrendező, zeneszerző, televíziós szerkesztő
– a benevező zenekarok közül 14-et javasoltak a második
forduló versenymeghallgatására, kettő visszalépett, így a 8.
Siculus fesztivál versenyprogramjában 12 zenekar vesz
részt: a Kvab (Csíkszereda), a Hellmeton (Szilágykraszna),
az 8Light Minutes (Temesvár), a Face X Bro (Nagyvárad),
az Ede & The Barbers (Marosvásárhely), A Csajod (Ko-
lozsvár), a House of Pioneers (Sepsiszentgyörgy), a The
Phoenix SM (Szatmárnémeti), a C-sus-2 (Székelyudvar-
hely), a HóHányók (Magyarlapád – Fehér megye), az Ar-
zenál (Brassó), Kálmán Eszter Antónia, Szász Csaba
(Marosvásárhely). A teljes erdélyi régiót átfogó bejelent-
kező együttesek a második fordulón a következő díjakra
pályáznak: Siculus Nagydíj – 1000 euró, a legjobb szerze-
ményért és a legjobb dalszövegért – 500-500 euró, a leg-
jobb énekesnek és a legjobb hangszerszólistának szintén
500-500 euró jár, továbbá jelentős fesztiválokon, városna-
pokon való bemutatkozási lehetőségek. 

A naponta 16 órától sorra kerülő zenekari meghallgatá-
sokon kívül szakmai előadásokat és esténként koncerteket
tartanak. Pénteken fellép a Siculus nagydíjas Térerő és a
Koszika & The HotShots zenekar, szombaton a tavalyelőtti
Siculus-nyertes 4S Street együttes, majd a fesztivál utolsó
napján, vasárnap a díjazás és a nyertes zenekar előadása

várható. A fesztivál további partnere a Székelyudvarhelyi
Ifjúsági Alakulat. A járvány miatti korlátozásokat figye-
lembe véve, minden érdeklődőt maszkviselésre és a távol-
ságtartási szabályok betartására kérnek. A szemle részletes
programját az alábbiakban közöljük.

Szeptember 4., péntek.16.00 – Megnyitó esemény. 16.30
– Versenyprogram: House of Pioneers (Sepsiszentgyörgy),
Kvab (Csíkszereda), C-sus-2 (Székelyudvarhely), Kálmán
Eszter Antónia, Szász Csaba (Marosvásárhely). 20.30 – 
Térerő-koncert. 21.30 – Koszika & The HotShots-koncert.

Szeptember 5., szombat. 14.00 – Szakmai előadások ze-
nekaroknak: Dalszövegírói műhely André Ferenc és Balázs
Imre József vezetésével. 16.00 – Versenyprogram: Hellme-
ton (Szilágykraszna), Arzenál (Brassó), FACE X BRO
(Nagyvárad), HóHányók (Magyarlapád), Ede & The Bar-
bers (Marosvásárhely)

21.00 – 4S Street-koncert.
Szeptember 6., vasárnap. 14.00 – Szakmai előadás zene-

karoknak: A zenekarozás előnyei és buktatói Koszorús
Krisztina és Fülöp Loránd előadásában.

16.00 – Versenyprogram: A Csajod (Kolozsvár), 8Light
Minutes (Temesvár), The Phoenix SM (Szatmárnémeti).
18.00 – Zsűrizés. 20.00 – A nyertes zenekarok díjazása.
21.00 – A fesztiválnyertes zenekar fellépése. (Knb.)



Augusztus 29-én, szombaton sür-
gősen le kellett állítani a salétrom-
sav-előállító berendezéseket. Az
Azomureş kombinát belső vizsgá-
lata kiderítette, hogy áramkiesés
miatt az egyik – a kombinát gyárte-
lepén kívüli – vezeték megszakadt,
ez okozta a meghibásodást. 

Egy helyi cég alkalmazottai eu-
rópai uniós alapokból támogatott
beruházási munkálatot végeztek az
Azomures gyártelepén kívül, és a
kotrógéppel átvágták a villamos ká-
belt. Az áram nélkül maradt, salét-
romsavat előállító 4-es számú
berendezések automatikusan leáll-
tak. Az ilyen és ehhez hasonló meg-
hibásodások esetén a berendezések,
amelyek a rendszertől független, le-
záróberendezésekkel vannak el-
látva, automatikusan átkapcsolják
az áramellátást a gyár saját hálóza-
tára. 

Leálláskor és újraindításkor nit-
rogén-dioxid szabadul fel, ami a ki-
kapcsolás vagy az újraüzemeltetés
folyamatának hozadéka. Erre mind
az Azomureşnél, mind a világon
bármely gyár ehhez hasonló beren-
dezése esetén a környezetvédelmi

engedélyeztetéskor előrevetítve a
helyzetet, szabályozzák a folyama-
tot. Sajnos jelenleg korlátolt mű-
szaki megoldások léteznek az ilyen
esetek kezelésére. A kibocsátáskor
az alacsony töménység miatt a nit-

rogén-dioxid színe általában vörö-
ses, narancsszínű, barna lehet,  de
rövid idő alatt, a toronyból 85 méter
magasságban jut a légkörbe, és
azonnal szétszóródik, így nincs
káros hatással a környezetre. 

Az Azomureş 2020-ban szerző-
dést kötött a salétromsav-kezelő
berendezés modernizálását célzó
műszaki tanulmány elkészítésére.
A szakterületen levő vegyipari
technológiákkal foglalkozó legis-

mertebb cégek egyike által készí-
tett tanulmány korszerű megoldást
ajánl a salétromsav műszaki vona-
lának felújítására, a berendezések
leállítására és újraindítására. Elné-
zést kérünk a szombati leállás
miatt okozott kellemetlensége-
kért! 

Másrészt megjegyezzük, hogy
az Azomureş területén végzett
kotrási munkálatokat engedélyez-
tetjük. Ennek egyik feltétele,
hogy a munkálatok előtt beazono-
sítsuk, hol vannak föld alatti ve-
zetékek. Meggyőződésünk, hogy
a gyártelepen kívül hasonlókép-
pen kellene eljárni, mivel több,
földben levő földgáz- és villany-
vezeték vezet a gyárhoz és onnan
más telepek irányába. A gyár ér-
tesítette a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatalt, hogy kellő
odafigyeléssel engedélyezze az
Azomureş szomszédságában az
ehhez hasonló munkálatokat,
hogy ne forduljon elő többet ilyen
incidens. 

AzAzomureşsajtóirodája

(Fizetetthirdetés)

A tisztább és biztonságosabb közlekedés ér-
dekében a keddtől érvénybe lépett új szabályok
révén szigorodik a korábbi típusjóváhagyási és
a teljes európai piacfelügyeleti rendszer, foko-
zódik a vizsgálatok minősége és függetlensége,
valamint erősödik az uniós piacon már forga-
lomban lévő gépkocsik ellenőrzése – közölte az
Európai Bizottság hétfőn.

Thierry Breton belső piacért felelős biztos tájékoz-
tatása szerint a szeptember elsejétől érvényes új sza-
bályok a tisztább és biztonságosabb mobilitást, a
fogyasztók bizalmának helyreállítását szolgálják, va-
lamint az európai gépjárműipar hosszú távú életké-
pességét és globális versenyképességét biztosítják.

Az új keretrendszer javítja a már a piacon lévő és
az eladásra kínált járművek ellenőrzését. Az új gép-
jármű-típusok tesztelését és vizsgálatát végző mű-

szaki szolgálatokat szigorú kritériumok alapján vég-
zett független ellenőrzéseknek fogják alávetni. Ezen-
túl a tagállamoknak rendszeresen, bizonyos számú
gépkocsit kell majd átvizsgálniuk, melynek során a
nem megfelelő járművek esetében intézkedéseket
hozhatnak a típusjóváhagyást kiadó hatóság bevonása
nélkül.

Mindezeken felül az Európai Bizottság mostantól
megfelelőségi ellenőrzéseket végezhet, akár labora-
tóriumokban, akár a közutakon is. Amennyiben egy
gyártó megsérti a forgalomba hozatalhoz szükséges
típusjóváhagyási jogszabályokat, a járművek vissza-
hívását rendelheti el az uniós piacról, és gépkocsin-
ként akár 30 ezer eurós bírságot szabhat ki a gyártóra.
Ilyen intézkedéseket eddig csak a gépjárműtípust ere-
detileg jóváhagyó nemzeti hatóságok hozhattak – kö-
zölte az uniós biztos. (MTI)

Keddtől szigorodtak 
a gépjárművek ellenőrzési szabályai 

Augusztusban a vártnál jobban javult 
a gazdasági hangulat az euróövezetben
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Szerkeszti: Benedek István

Közel negyedével esett vissza
az EU gáztermelése

Huszonhárom százalékkal 16 milliárd köbméterre esett vissza az Eu-
rópai Unió (EU) gáztermelése 2020 első negyedévében – derül ki az Eu-
rópai Bizottság (EB) Energiaügyi Főigazgatóságának jelentéséből.

A legjelentősebb gáztermelő továbbra is Hollandia 7,2 milliárd köbmé-
terrel, ami visszaesést jelent a 2019 első negyedévében kitermelt 10,6 mil-
liárd köbméterhez képest. A második helyen Románia áll 2,5 milliárd
köbméterrel, ami 5%-kal kevesebb a tavaly ugyanebben az időszakban
kitermelt 2,6 milliárd köbméternél.

Ezt követi Németország 1,3 milliárd köbméterrel (tavaly 1,5 milliárd
köbméteres termelést jegyeztek január és március között), majd Olaszor-
szág 1,1 milliárd köbméterrel (szemben a 2019-ben jegyzett 1,3 milliárd
köbméterrel).

„Az alacsony gázigény mellett Hollandia és más EU-tagországok ter-
melését az olcsóbb cseppfolyósított földgáz (Liquefied Natural Gas –
LNG) behozatala is befolyásolta” – áll a jelentésben.

A belföldi termelés csökkenése fokozott importfüggőséghez vezet, kü-
lönösen azután, hogy Nagy-Britannia kilépett az EU-ból. Ennek az a ma-
gyarázata, hogy 2018-ban az EU 83%-ban függött az importgáztól, míg
az Egyesült Királyság importfüggősége csak 77% volt.

Az Európai Bizottság jelentése arra is rámutat, hogy a nettó gázimport
az első negyedévben 6%-kal csökkent az előző esztendő hasonló idősza-
kához mérten, elsősorban a fogyasztás 5%-os visszaesése miatt.

A nettó behozatal országonként változó volt, az Ausztriában jegyzett
46%-os csökkenéstől a 217%-os máltai növekedésig (utóbbi még akkor is
jelentős, ha abszolút értékben csekély mennyiség: 0,1 milliárd köbméter).

Európa nagy gázfogyasztói közül Franciaország 25%-kal csökkentette
importfüggőségét, Lengyelország 12%-kal, Olaszország 9%-kal, Német-
ország 8%-kal, Spanyolország pedig 4%-kal importált kevesebbet. A nettó
behozatal kissé nőtt Görögországban (4%-kal) és Romániában (1%-kal).

A fogyasztás tekintetében a legnagyobb növekedést Máltán regisztrál-
ták (20%, még ha abszolút értékben mindössze 0,02 milliárd köbméterről
van is szó). Nőtt a fogyasztás Portugáliában (17%-kal, azaz 0,2 milliárd
köbméterrel), de Magyarországon és Horvátországban is (mindkét ország
esetében 4%-kal).

Ugyanakkor Hollandiában 3%-kal, azaz 0,4 milliárd köbméterrel lett
nagyobb a kereslet, ami a kereslet volumenének legnagyobb növekedését
jelenti.

Romániában, Lettországban, Finnországban és Szlovákiában a gázfo-
gyasztás több mint 20%-kal csökkent, míg Észtországban 14%-kal fo-
gyasztottak kevesebbet. Az Egyesült Királyságban a fogyasztás 4,5%-kal
(1,2 milliárd köbméterrel) volt alacsonyabb idén január és március között,
mint 2019 azonos időszakában. (Agerpres)

Sajtóközlemény 
Az Azomureş gyártelepén kívüli ásás miatt 

sürgősen le kellett állítani az egyik berendezést

A március-áprilisi történelmi léptékű vissza-
esés után augusztusban tovább javult, még-
pedig a vártnál nagyobb mértékben a
gazdasági hangulat az euróövezetben és az
Európai Unióban egyaránt az Európai Bizott-
ság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága
(DG EcFin) pénteken kiadott jelentése alap-
ján.

A DG EcFin gazdasági hangulatindexe (Economic
Sentiment Indicator, ESI) augusztusban az előző havi
82,4 pontról 5,3 ponttal 87,7 pontra emelkedett az eu-
róövezetben a piacok által várt 85,0 pont helyett.

Az Európai Unió 27 tagállamában az ESI 5,0 pont-
tal emelkedett az előző havihoz képest augusztusban
86,9 pontra.

Augusztusra az ESI mindkét régióban behozta a
március-áprilisban elszenvedett vesztesége mintegy
kétharmadát.

Az euróövezetben javult a hangulat a feldolgozó-
iparban, a kereskedelemben is, de különösen a szol-
gáltatási szektorban. Az építőiparban viszont kissé
romlott és nagyjából stabil maradt a fogyasztók kö-
rében. A legnagyobb euróövezeti nemzetgazdaságok
körében nagy javulás volt tapasztalható Franciaor-
szágban, ahol az ESI 9,3 ponttal 91,5 pontra emelke-
dett, Hollandiában 7,1 ponttal 89,8 pontra,
Németországban pedig 5,9 ponttal 94,3 pontra.
Olaszországban is emelkedett az ESI 2,7 ponttal 80,6

pontra, Spanyolországban viszont 2,5 ponttal 88,1
pontra csökkent.

Az euróövezetben az ESI feldolgozóipari részmu-
tatója mínusz 16,2 pontról 3,5 ponttal mínusz 12,7
pontra javult a termelési érték és a megrendelésállo-
mány számottevő növekedésének köszönhetően. A
szolgáltatóipari hangulati mutató 9,0 ponttal mínusz
26,2 pontról mínusz 17,2 pontra javult.

A fogyasztói hangulat alig változott, 0,3 ponttal
emelkedett mínusz 15,0 pontról mínusz 14,7 pontra,
ami arra utal, hogy a lakosság továbbra sem tervez
jelentős kiadásokat és jövedelmi helyzetében sem
számít lényegi javulásra.

A kiskereskedelemben 4,6 ponttal javult a hangu-
lati mutató mínusz 15,1 pontról mínusz 10,5 pontra.
Az építőiparban 0,4 ponttal csökkent a mutató mínusz
11,4 pontról mínusz 11,8 pontra. Az ESI kalkuláció-
jában nem szereplő pénzügyi szolgáltatások hangulati
mutatója mínusz 8,6 pontról 3,8 ponttal mínusz 4,8
pontra emelkedett.

A foglalkoztatás várható alakulását tükröző mutató
(Employment Expectations Indicator, EEI) 2,9 pont-
tal javult augusztusban az euróövezetben, 86,7 pont-
ról 89,6 pontra emelkedett. A feldolgozóiparban,
kiskereskedelemben és a szolgáltatási szektorban
egyaránt javultak a foglalkoztatási kilátások, romlot-
tak viszont az építőiparban. (MTI)



2020.szeptember2.,szerda ____________________________________________ KöZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG7

(F
ize

te
tt 

hi
rd

et
és

)

(F
ize

te
tt 

hi
rd

et
és

)

Szeptember 15-ig 
igényelhetik a kártérítést

a méhészek 
Az augusztus 27-i kormányülésen jóváhagy-
ták a méhészeknek szánt kártérítést. Az erre
vonatkozó 716-os számú kormányrendelet
az augusztus 31-i Hivatalos Közlönyben je-
lent meg. A jogszabály szerint a 2020. már-
cius és május közötti kedvezőtlen időjárás
miatt kárt szenvedett méhészek méhcsalá-
donként 25 lej támogatásban részesülnek,
amennyiben 2020. március elsején szere-
peltek a megyei állattenyésztési jegyzék-
ben (registrul Oficiului Judeţean de
Zootehnie). 

A kérvényeket szeptember 15-ig kell benyújtani
a Maros Megyei Méhészegyesület székházába a kö-
vetkező okiratokkal: az igénylő személyazonossági
igazolványának másolata, vagy közjegyzői megha-
talmazás akkor, ha az illetőt más képviseli; magán-
személyek esetén a termelői engedély eredetije és
másolata. Jogi személyek, alapítványok és egyesü-
letek a cégbírósági bejegyzés vagy a civil szerve-
zetek bejegyzési irata eredetijét és másolatát, a
szervezetet képviselő (meghatalmazott) személy-
igazolványát, valamint igazolást érvényes bank-
vagy kincstárjegyi folyószámláról, továbbá az ál-
lategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgató-
ságok által kibocsátott bejegyzési irat eredetijét és
másolatát is csatolniuk kell a kárpótlási igénylés
mellé. 

A kártérítés összegét bankszámlán utalják át az
érintett méhészeknek. (v.gy.) 



Szeptember 27-én helyható-
sági választások lesznek Ro-
mániában. Az idén a
világjárvány miatt az előző
választásokhoz képest egész-
ségvédelmi óvintézkedéseket
is hoznak. Nagy Zsigmond
alprefektussal arról beszél-
gettünk, hogy milyen helyzet
elé állította a hatóságokat a
járvány, mire kell majd odafi-
gyeljenek a választók. 

– A szeptember végi helyhatósági
választásokról már több információ
látott napvilágot, azonban nem árt,
ha néhányat megismétlünk.

– A helyhatósági választásokat a
2015/115-ös számú törvény, vala-
mint több kiegészítő jogszabály
alapján szervezik meg. Az előké-
születekben és a lebonyolításban
több intézmény illetékes: a prefek-
túra, az állandó választási iroda, a
statisztikai intézet, a különleges te-
lekommunikációs szolgálat (STS),
a megyei és a helyi kerületi válasz-
tási irodák, a megyei tanács és a
helyhatóságok, tehát szervezése
bonyolult folyamat. Idén a külön-
leges helyzetre való tekintettel na-
gyobb szerep és felelősség hárul
az önkormányzatokra. Maros me-
gyében szeptember 27-én reggel 7
és este 9 óra között mintegy
476.000 szavazásra jogosult állam-
polgár járulhat az urnák elé. 103
választási körzetet jelöltek ki, ami-
ből az egyik a megyei, és 102 helyi
körzet van, ezenkívül 570 szavazó-
helyiséget rendeznek be, kettővel
többet, mint korábban a referen-
dumra. Az előkészületek mind
technikai, mind egészségügyi
szempontból nagy kihívást jelente-
nek a hatóságoknak, hiszen a jár-
vány olyan helyzetet teremtett a
szervezőknek, amilyenekkel eddig
nem találkoztak.

– Hol tart a szervezés?
– Augusztus 7-én megalakultak a

körzeti választási irodák, sorshúzás
alapján kinevezték az elnököket és
az alelnököket, akik kötelezően jo-
gászi végzettséggel és minimum öt
év régiséggel kell rendelkezzenek.
A bizottságok városban 11, közsé-
gekben 9 tagból állnak, a megyei
bizottság 15 tagú, az állandó válasz-
tási hatóság adatbázisa alapján vá-
lasztották ki a tagokat. Augusztus
17-ig lehetett benyújtani a válasz-
tási bizottságokhoz a jelöléseket,
24-én véglegesítették a listákat.
Maros megyében a 102 területi-
közigazgatási egységben összesen
317 polgármesterjelölt és 6712 he-
lyitanácsos-jelölt, valamint 400 me-
gyeitanácsos-jelölt van nyolc párt
részéről, ugyanakkor a megyei ta-
nácselnöki tisztségre 12 jelölt vál-
lalja a megmérettetést.

– Kikre és hogyan szavazhatunk? 
– Minden, a választás napjáig

(27-e is beleértendő) 18. életévét
betöltő állampolgár jogosult a sza-

vazásra, a szellemi fogyatékosok és
a törvényszéki tiltás alatt levők ki-
vételével. Nagyon fontos tudni,
hogy kizárólag a lakhely szerinti
szavazóhelyiségben adhatjuk le sza-
vazatainkat. Tehát az, aki élni akar
ezzel a joggal, ha lehet, a választás
napján tartózkodjon a lakhelyén, és
esetleg a szavazás után utazzon el.
Azok a lakosok, akik a legutóbbi
választást követően lakcímet cse-
réltek, 45 nappal a választások
előtt kérhették a polgármestereket,
hogy vegyék nyilvántartásba őket
az állandó választói névjegyzékbe;
akik ezt elmulasztották, és igazol-
ják, hogy a választás napján az
adott körzetben levő lakcímmel
rendelkeznek, felkerülnek a pótlis-
tára, és természetesen szavazhat-
nak. Ezek az ideiglenes lakcímmel
rendelkezők (flotant). Továbbá
azokat az EU-s állampolgárokat,
akiknek bejelentett lakcímük van,
és szerepelnek a bevándorlási hi-
vatal nyilvántartásában, felkerül-
nek a kiegészítő (komplementáris)
listára. Fontos tudni, hogy a pol-
gármesteri hivatalok 10 nappal a
választások előtt – de legkésőbb
24 órával – kötelezően a jelölteket
állító pártok, alakulatok, illetve
független jelöltek rendelkezésére
kell bocsássák a szavazói névjegy-
zék kivonatát. Azt is jó tudni, hogy
egyfordulós szavazással választjuk
meg a polgármestereket, a helyi
tanácsosokat, a megyei tanács el-
nökét és a megyei tanácsosokat.
Második forduló csak abban az
esetben lesz, ha két jelölt ugyan-
annyi szavazatot kapott. A megyei
tanács alelnökeit és az alpolgár-
mestereket a megyei, illetve a

helyi tanácsok választják a szava-
zás után kialakult mandátumok
alapján. Külföldön nem lehet sza-
vazni.

– Amint korábban említette, az
idén rendkívüli feladat előtt állnak
a helyi önkormányzatok, hiszen a
szavazóhelyiség előkészítésével
együtt óvintézkedéseket kell hozza-
nak.

– Továbbra is a polgármesteri hi-
vatalok kötelessége berendezni a
szavazóhelyiségeket. Volt eset, ami-
kor a polgármesterek úgy gondol-
ták, hogy a korábban használt
helyiségek nem felelnek meg a ví-
rusjárvány miatt meghozandó
egészségügyi intézkedéseknek,
körülményeknek, ezért kérhették
újabb helyiségek engedélyezteté-
sét. Mielőtt kitérnék az egészség-
ügyi szabályokra, el kell mondani,
hogy a szavazóbizottsági tagok
mellett minden helyiségben lesz
egy számítógép-kezelő, aki a sza-
vazóhelyiségben ellenőrzi a sze-
mélyazonossági igazolványt és
azt, hogy valóban az adott körzet-
hez tartozik a szavazópolgár. To-
vábbá kötelessége lefilmezni és
lementeni a szavazatszámlálást,
hogy a csalásokkal kapcsolatosan
minden kétséget kizárjanak. A szá-
mítógép-kezelőket a különleges
távközlési szolgáltatás munkatár-
sai (STS) képezik ki, és ők bizto-
sítják a hálózat működtetését is a
választások alatt.

– Milyen egészségvédelmi sza-
bályokra kell odafigyelni?

– A kormány biztosítja a védő-
maszkot mind a szavazóbizottság-
nak, mind a felügyelő és a
kiegészítő személyzetnek, sőt min-

den szavazóhelyiségben megfelelő
maszkot is biztosít arra az esetre, ha
valaki netán otthon felejtené a saját-
ját. Az idősebbek, hátrányos hely-
zetűek elsőbbséget kellene él-
vezzenek a szavazáskor. Továbbá
be kell tartani a távolságtartásra vo-
natkozó előírást: a másfél méter tá-
volságot a személyek közötti,
illetve az egy főre eső négy négy-
zetméteres belső légteret. Ha sor
alakul ki a bejáratnál, akkor is be
kell tartani a másfél méteres távol-
ságot. Erről a polgármesteri hivatal
által megbízott felügyelő személy-
zet gondoskodik. Biztosítani kell a
kézfertőtlenítőt, külön kukát a hasz-
nált kesztyűknek és a védőmasz-
koknak. Rendszeresen szellőztetni,
fertőtleníteni kell a helyiséget és a
szavazók rendelkezésére álló mel-
lékhelyiségeket is. A felügyelő sze-
mélyzet figyelmeztethet a maszkok
helyes viselésére (az arcot és az
orrot is el kell takarni). A szavazó-
helyiségeket előkészítőknek ki kell
jelölniük a kötelező útvonalat (a fo-
lyosókon) és ki kell tűzniük a távol-
ságtartó jeleket. Ajánlott, hogy a
szavazóbizottságok tagjai rendsze-
resen cseréljék a kesztyűt, négyó-
ránként, vagy amennyiben
szükséges, ennél gyakrabban a
maszkot. A szavazóhelyiségekben
egyszerre meghatározott számú sze-
mély tartózkodhat, ideértve a bizott-
ság és felügyelő személyzet tagjait
is. A szavazófülkékbe való belépés
előtt és a szavazást követően, mi-
után kiléptünk, kötelezően fertőtle-
níteni kell a kezet. Továbbá
folyamatosan fertőtlenítik a szava-
záskor használt bélyegzőt is. A sza-
vazóhelyiséget és az oda vezető

folyosót, mind a szavazás előtt
(szeptember 27-e előtt), mind a pro-
cedúrát követően (szavazás, szava-
zatszámlás stb.) alaposan ki kell
fertőtleníteni. Még nem döntött a
kormány arról, de valószínűnek tar-
tom, hogy a következő napon, hét-
főn fertőtlenítik, így az adott termet
aznap nem lehet használni.

– Az előző év választásainak ta-
pasztalatára alapozva elmondhat-
juk, hogy vannak időszakok, amikor
egyszerre többen járulnak az urnák
elé. Vidéken legtöbben a templomo-
zás után keresték fel a szavazóhelyi-
ségeket, hogy még ebéd előtt eleget
tegyenek kötelezettségüknek. Az em-
lített járványügyi intézkedések miatt
várhatóan elhúzódik a folyamat, így
a családi szokásrend is felborulhat.
Erre számítani kell.

– Azt igazolni tudom, hogy a
helyzethez igazodva a hatóságok
megpróbálnak mindent megtenni
azért, hogy megfelelő körülmények
között mindenki az alkotmány által
garantált, egyik legfontosabb jogát
gyakorolhassa. Ezért türelemre,
megértésre, toleranciára kérem a
szavazókat. Vigyázzunk a csalá-
dunkra, egymásra, a szomszédokra,
a lakónegyedbeli ismerősökre, falu-
társainkra. Ütemezzük be időben a
szavazást. Amint említettem, szep-
tember 27-én reggel 7-től este 9-ig
tart a szavazás. Ha fontosnak tartjuk
azt, hogy „beleszóljunk települése-
ink dolgába”, akkor áldozzunk erre
megfelelő időt. Országos viszony-
latban Maros megye az előző vá-
lasztásokon jól szerepelt. Nem
voltak különösebb gondok, kirívó
kihágások, bűncselekmények. Min-
dig megdicsértek a szervezésért.
Legyünk most is élenjárók, bizo-
nyítsuk be, hogy civilizáltan, állam-
polgári felelősségtudattal járulunk
az urnák elé.

– Ebben a vírusjárvány miatti kü-
lönleges helyzetben óhatatlanul fel-
merülnek olyan esetek, amelyekre
nincsenek még konkrét jogszabá-
lyok, vagy még nem tiszták az erre
vonatkozó járványügyi intézkedé-
sek. Itt elsősorban a mozgóurnával
való szavazásra gondolok, de egyéb
– a szavazással kapcsolatos – tech-
nikai kérdések is felmerülhetnek
még. 

– Valóban nem sikerült még min-
den részletet tisztázni, de úgy gon-
dolom, hogy a választásokig
minden technikai részletre kapunk
választ. Az sem világos, hogy mi-
ként szavaznak a karanténban vagy
az otthoni elkülönítésben levők és
azok családtagjai. Biztos vagyok
abban, hogy hatóságok találnak
megfelelő megoldást, hiszen más
EU-s országok szerveztek választá-
sokat a járvány alatt, így vannak
már követendő példák, helyzetek.
Az biztos, hogy jó gyakorlat lesz a
helyhatóságit követő parlamenti vá-
lasztásokra. Arra kérek mindenkit,
hogy figyelje a médiát, mert szep-
tember 27-ig minden kérdésre vá-
laszt adunk.

Fotó: Vajda György

Vajda György 
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Folyamatban a helyhatósági választások előkészítése
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Belga Nagydíj: teljes összeomlás lett a Ferrari motorügyéből
Egyértelműen láthatóvá vált Spá-

ban a Nemzetközi Automobil-szö-
vetség (FIA) által lefolytatott
vizsgálat és az annak nyomán elren-
delt intézkedések hatása a Ferrari
szereplésén: bár a felek között a
télen született megállapodás részle-
tei titkosak, következményei min-
denki számára szembetűnőek. A
vörös autók múlt hétvégén szenved-
tek a belga erőpályán, és bár állítot-
ták, hogy problémájuk több is van,
nyilvánvaló volt, hogy a gyengélke-
désük forrását a kényszerből átala-
kított motor jelenti.

Charles Leclerc ugyan Sebastian
Vettel szélárnyékának köszönhe-
tően egyszer egészen 359,4 kilomé-
ter/óráig gyorsult a
Kemmel-egyenesben, valójában ő
és csapattársa is egész futam alatt

könnyű préda volt az ellenfeleknek.
Hiába rajtolt remekül a monacói a
lágy gumikon, a nyolcadik helyét
hamar elvesztette, miután a közép-
mezőnybeli ellenfelek sorra kike-
rülték. „Szenvedek a motorerő
miatt” – idézte a rádiós panaszát az
M4 Sport.

A Ferrarinak a kegyelemdöfést
az jelentette, amikor az ő motorju-
kat használó Alfa Romeóval Kimi
Räikkönen is kifékezte Vettelt a
hosszú egyenes végén. A német ez-
után alternatív taktikát kért csapatá-
tól, mondván, volt csapattársát soha
az életben nem fogja tudni vissza-
előzni az egyenesben gyengélkedő
autójával. „Így fel fognak falni a
mögöttem érkezők” – jósolta.

„Az ellenfeleink a második szek-
torban fel tudtak ránk zárkózni, és

ezzel védtelenek voltunk az egye-
nesben” – állapította meg a Pierre
Gasly, Lando Norris és Danyiil
Kvjat által is kikerült Leclerc,
egyértelművé téve, hogy a Ferrari
nemcsak a padlógázos szakaszokon
volt lassú, hanem a kanyargós kö-
zépső részen is.

A futamot követően Mattia Bi-
notto csapatfőnök nagy nehezen ki-
mondta, autójuknak két gyenge
pontja van: a motorerő és az aero-
dinamikai hatékonyság. Azt is elis-
merte, hogy mivel előbbi téren jól
álltak egy éve, utóbbi problémájuk
nem volt még annyira nyilvánvaló,
mint most. „Tavaly a motorunk
részben elfedte az autónk gyenge-
ségét, de idén már nincs így. Az au-
tónk korlátai megmutatkoznak.
Nyilvánvaló, hogy javulnunk kell”
– állapította meg.

A Mercedes főnöke, Toto Wolff
már szombaton arról beszélt, hogy
a Ferrari az elmúlt években rossz
irányba kanyarodott a fejlesztés
terén: a motortrükkjére hagyat-
kozva zárkózott föl rájuk, és most,
hogy a megoldásukról kiderült,
hogy nem éppen szabályos, fegy-
vertelenek maradtak.

Az Auto Motor und Sportnak egy
névtelenséget kérő rivális rámuta-
tott, a motorjukkal való ügyeskedés
a Ferrari autójának fejlesztését is
alaposan félrevitte. „Amikor az
ember hatvan-hetven extra lóerővel
rendelkezik, erre építi fel az aerodi-
namikai koncepcióját. Ilyenkor nem
érdekel a nem hatékony leszorító-
erő. Pontosan ez történt a Ferrari-
nál. Most, hogy hiányzik a

teljesítményelőnyük, keményen
kell lapátolniuk. És rövid időn belül
ez nem lehetséges” – mutatott rá.

A Ferrari tehát jóval többet vesz-
tett a motortrükkje ellehetetleníté-
sével, mint 60-70 lóerő. A kis
légellenállásra tervezett autója,
amely már tavaly is sok problémát
jelentett a kanyargósabb, lassabb

pályákon, most vált teljes tévúttá, és
most derült fény arra is, hogy aero-
dinamikai részlegük mennyire
gyenge munkát végzett. Nem vélet-
lenül adták föl máris a 2020-as, de
a 2021-es szezont is. Jól tudják, a
motorjuk módosításával olyan hát-
rányba kerültek, amit évekbe telhet
ledolgozni.

Eredményjelző
Forma–1-es Belga Nagydíj, Circuit de Spa-Francorchamps, 44 kör,

308.1 km (1 kör: 7.004 km):
* a verseny végeredménye: 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

1:24:08.761 óra, 2. Valtteri Bottas (Mercedes) 8.448 mp h., 3. Max
Verstappen (Red Bull-Honda) 15.455 mp h., 4. Daniel Ricciardo (Re-
nault) 18.877 mp h., 5. Esteban Ocon (Renault) 40.650 mp h., 6. Ale-
xander Albon (Red Bull-Honda) 42.712 mp h., 7. Lando Norris
(McLaren-Renault) 43.774 mp h., 8. Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda)
47.371 mp h., 9. Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 52.603 mp h.,
10. Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) 53.179 mp h., 11. Danyiil
Kvjat (AlphaTauri-Honda) 1:10.200 p h., 12. Kimi Räikkönen (Alfa
Romeo-Ferrari) 1:11.504 p h., 13. Sebastian Vettel (Ferrari) 1:12.894
p h., 14. Charles Leclerc (Ferrari) 1:14.920 p h., 15. Romain Grosjean
(Haas-Ferrari) 1:16.793 p h., 16. Nicholas Latifi (Williams-Mercedes)
1:17.795 p h., 17. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1:25.540 p h.

* leggyorsabb kör: Daniel Ricciardo (1:47.483 perc, 44. kör).

A pontverseny állása
* pilóták: 1. Lewis Hamilton 157, 2. Max Verstappen 110, 3. Valtteri

Bottas 107, 4. Alexander Albon 48, 5. Charles Leclerc 45, 6. Lando
Norris 45, 7. Lance Stroll 42, 8. Daniel Ricciardo 33, 9. Sergio Pérez
33, 10. Esteban Ocon 26, 11. Carlos Sainz 23, 12. Pierre Gasly 18, 13.
Sebastian Vettel 16, 14. Nico Hülkenberg 6, 15. Antonio Giovinazzi 2,
16. Danyiil Kvjat 2, 17. Kevin Magnussen 1;

* konstruktőrök: 1. Mercedes 264, 2. Red Bull-Honda 158, 3. McLa-
ren-Renault 68, 4. Racing Point-Mercedes 66, 5. Ferrari 61, 6. Renault
59, 7. AlphaTauri-Honda 20, 8. Alfa Romeo-Ferrari 2, 9. Haas-Ferrari
1, 10. Williams-Mercedes 0.

A Racing Point-Mercedes csapatától 15 büntetőpontot levontak.

Női Bajnokok Ligája
A Lyon megvédte címét

A magyar származású Marozsán
Dzsenifer csapata, a címvédő
Olympique Lyon nyerte a női lab-
darúgó Bajnokok Ligáját: vasár-
nap a San Sebastian-i fináléban
3-1-re legyőzte Jakabfi Zsanett
együttesét, a Wolfsburgot. Gól-
szerzők: Le Sommer (25.), Kuma-
gai (44.), Gunnarsdottir (88.),
illetve Popp (57.).

A magyar származású olimpiai
bajnok német válogatott futballista
a 87. percig volt pályán a francia
együttesben, míg a magyar váloga-
tott legjobbja a cserepadról nézte
végig az összecsapást.

A Lyon kezdettől fogva irányí-
totta a találkozót, és a szünetig két-
gólos előnyre tett szert. A
wolfsburgiak a második félidőben
rákapcsoltak, és az 57. percben

szépítettek, de a hajrában egy sze-
rencsés góllal a franciák bebiztosí-
tották sikerüket.

A 28 éves Marozsán – akit
2016-ban és 2018-ban is a világ
legjobb női labdarúgójának válasz-
tottak – a negyedik BL-győzelmét
ünnepelhette.

A női BL végjátékát a koronaví-

rus-járvány miatt nézők nélkül ren-
dezték meg a negyeddöntőktől Bil-
baóban és San Sebastianban.

A BL-ben 2017 áprilisa óta ve-
retlen Lyon sorozatban ötödször,
fennállása során pedig hetedszer
(2011, 2012, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020) hódította el a legran-
gosabb kupasorozat trófeáját.

Tour de Hongrie
Rajtolt a 41. magyar 

körverseny
Az esztergomi bazilika elől rajtolt szombaton a 41. Tour de Hongrie

országúti kerékpáros körverseny, amely öt versenynap alatt hat megyét,
húsz várost és 55 települést érint. A részvevőknek összesen 826 kilométert
kell letekerniük.

Esztergomban 26 fokos, tiszta idő várta a 119 fős mezőnyt, amelynek
rajtját a szokásos verseny előtti, színpadon történő aláírási ceremónia után
mintegy 300 néző tekintette meg a helyszínen. Az induláskor négy ma-
gyar, a tavaly harmadik Valter Attila, a 2017-es ezüstérmes Peák Barnabás,
a friss magyar bajnok Filutás Viktor és a legutóbb összetettben második
Dina Márton indult az élről.

A kerékpárosok Pilismarót irányába indultak el, az út mentén több he-
lyen zászlókkal várták a mezőnyt, amely háromszor mássza meg a Két-
bükkfa-nyeregig tartó emelkedőt. Ott legalább ezer szurkoló és
fantasztikus hangulat várta a bringásokat. A harmadik kör végén, 1963
méter szintkülönbség leküzdése után ugyancsak a bazilika előtt ért véget
a 118 kilométer hosszú nyitószakasz. A spanyol Aberasturi (Caja Rural-
Seguros-RGA) az ausztrál Kaden Grovest (Mitchelton-Scott) és a cseh
bajnok Adam Toupalíkot (Elkov-Kasper) megelőzve diadalmaskodott.
Legjobb magyarként Dina Márton (Kometa-Xstra) a 18. helyen ért célba.

A Debrecen és Hajdúszoboszló közötti második szakaszon az olasz
Jakub Mareczko nyert, Jon Aberasturi pedig megőrizte a sárga trikót. Ma-
reczko a  Karcag és Nyíregyháza közötti szakaszon is győzött, összetett-
ben ugyanakkor Kaden Groves átvette a vezetést. A 180 kilométeres,
Sárospatak és Kazincbarcika közötti, negyedik szakasz tegnap lapzárta
után fejeződött be.

Fotó: AP

Üres az út a Ferrari előtt: hajrá, egyedül! Fotó: XPB

A Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mezőnye a második, 158 kilométeres
Debrecen–Hajdúszoboszló szakaszán Hajdúböszörmény térségében augusztus 30-án.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Eredményjelző
* Casa Liga 1, 2. forduló: Chindia Tîrgoviște – Bukaresti Dinamo

1-0.
Az állás: 1. FCSB 6 pont, ...7. Tîrgoviște , ...12. Dinamo 1.
* 2. liga. 1. forduló: CSM Slatina – Dunărea 2005 Călăraşi 0-1,

Lénárdfalvi Fotbal Comuna Recea – FK Csíkszereda 0-1, Temesvári
Politehnica ASU –CS Mioveni 0-0, Unirea 04 Slobozia – Turris-
Oltul Turnu Măgurele 1-0, Bodzavásári Gloria – Concordia Chiajna
1-1, Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Bukaresti Rapid 1-3, Bákói
Aerostar – Kolozsvári Universitatea 0-1.



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8609-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(8578)

AJÁNDÉKOZOK kiscicákat. Tel.
0770-546-075. (8636-I)

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában, a Maurer Resi-
dence mellett. Tel. 0746-747-089.
(sz.-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Mokkánál diákoknak. Tel. 0742-146-
671. (8669-I)

MINDENFÉLE

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

VÁLLALOK festést, csempézést,
kőművesmunkát, gipszkartonszerelést
stb. Tel. 0749-564-921. (8599)
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ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASO-
KAT és üzleteibe NŐI MUNKATÁRSAT. Érdeklődni a Bodoni utca
85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (sz.-I)

AzRCS&RDSRÉSZVÉNYTÁRSASÁG marosvásárhelyi kiren-
deltsége engedéllyel rendelkező VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Az
állás leírása: az RDS tulajdonában lévő villamos berendezések elekt-
romos hálózatának üzembe helyezése, üzemeltetése és a légkondicio-
náló berendezések karbantartása. Követelmények: középfokú műszaki
végzettség, proaktív hozzáállás, hasonló munkakörben szerzett tapasz-
talat előnyt jelent, stressztűrés, jó kommunikációs készség, rugalmas
munkaprogram vállalása, B kategóriás hajtási jogosítvány (legkeve-
sebb egyéves gyakorlat). Az érdekeltek benyújthatják önéletrajzukat
a marosvásárhelyi Digi Store üzletekben vagy az RCS&RDS székhe-
lyén: Marosvásárhely, Dózsa György út 65-67. szám, a titkárságon,
vagy elküldhetik a secretariat.mures@rcs-rds.ro e-mail-címre. (sz.-I)

ASAPIENTIAEMTEMAROSVÁSÁRHELYIKARApályázatot
hirdet ÓRAADÓI ÁLLÁSOKRA a 2020/2021-es egyetemi év I. félé-
vében. Bővebb információk az ms.sapientia.ro honlapon olvashatók.
(sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzleti élete. 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.)

MAROS MEGYEI TANÁCS

HIRDETÉS

A Maros Megyei Tanács értesíti az érdekelteket,

hogy benyújtotta a Maros Megyei Környezetvédelmi

Ügynökséghez Maros megye 2020-2025 közötti  hul-

ladékgazdálkodási tervének első változatát a kör-

nyezetvédelmi engedély megszerzése céljából. 

A tervvel kapcsolatos információk elérhetők 2020.

szeptember 18-ig a  http://apmms.anpm.ro web-

oldalon.

Javaslatokat/megjegyzéseket postán lehet elkül-

deni a hatóságnak: Maros Megyei Környezetvédelmi

Ügynökség, Marosvásárhely, Podeni u. 10 sz. vagy

e-mailen: office@apmms.anpm.ro.

Péter Ferenc Paul Cosma

ELNÖK FŐJEGYZŐ

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!



TETŐFEDŐ KFT. Baja 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. (8635-I)

TETŐFEDÉST, ácsmunkát, kül- és beltéri
munkát vállalok. Minőségi munkát
végzek. Tel. 0758-737-660. (8351)

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
cserépből és lemezből, készítünk hétvégi
házat, manzárdot, kerítést, teraszt, és
vállalunk munka utáni takarítást.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0749-583-222. (8527)

VÁLLALUNK tetőkészítést A-tól Z-ig,
kisebb tetőjavítást, ácsmunkát, man-
zárd-, csatorna-, lefolyókészítést, szi-
getelést és lépcsőházak szigetelését
is. Tel. 0742-337-376. (8673-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. (8616-I)

VÁLLALOK Lindab-lemezzel tetőfe-
dést és bármilyen ács- és bádogos-
munkát, tetőfestést, ereszcsatorna,
lefolyó készítését, külső szigetelést,
kisebb javításokat. Tel. 0755-839-
372. (8656)

MEGEMLÉKEZÉS

Másképp lenne minden, hogyha
velünk lennél, ha hozzánk szól-
nál, ha ránk nevetnél. Elvitted a
fényt, a derűt, a meleget, csak
egy fénysugarat hagytál, az emlé-
kedet. Elhagytad a házat, amit
úgy szerettél, itthagytál mindent,
amiért küzdöttél. Véget ért egy
élet, megállt egy szív, azóta a mi
szívünk egyfolytában sír. Ben-
nünk él egy arc, egy meleg tekin-
tet és egy mosoly, amivel vártál
minket. Csend borult az egykor
vidám házra, te elmentél, és lel-
künk oly árva. Az élet csendesen
megy tovább, fájó emléked elkí-
sér egy életen át. 
Fájdalommal emlékezünk
LÁSZLÓ ALBERTRE halálának
első évfordulóján. Testvére, 
Erzsike, sógora, Sanyi, unoka-
öccse, Laci és neje, Erika. (p.-I)

Megpihenni tértél, hirtelen elmen-
tél, szívedben az volt, hogy min-
ket szerettél. Munka és küzdelem
volt az életed, örökre megpihent
dolgos két kezed. Csendes le-
gyen álmod, találj odafönt örök
boldogságot. Kísérje utadat Isten
és az ég, a felhőkön túl találko-
zunk még.
Fájó szívvel emlékezünk szep-
tember 2-án a drága férjre, édes-
apára, nagyapára, a balavásári
LÁSZLÓ ALBERTRE halálának
első évfordulóján. Emlékét őrzi
bánatos felesége, két gyermeke,
két unokája, öreg édesanyja, két
testvére családjával együtt. Em-
léke mindig élni fog szívünkben.
(542-I)

ELHALÁLOZÁS

„Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt
az Isten.
Nem harsonával, hanem jött
néma, igaz öleléssel.”

(Ady)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága férj, apa, após, nagyapa,
rokon, jó barát, 

SZAKÁCS JÓZSEF 
a Számológépgyár

volt dolgozója 
életének 77. évében 2020. au-
gusztus 27-én csendesen megpi-
hent. Temetése Magyarországon,
Várpalotán, 2020. szeptember 3-
án, csütörtökön 15 órakor az al-
sóvárosi köztemetőben lesz,
katolikus szertartás szerint. Szí-
vünkben örökké őrizni fogjuk.
Búcsúznak tőle: sógornője, Mar-
git, keresztlánya, Éva és csa-
ládja. (8670-I)

Mélységes fájdalommal tudatjuk,
hogy szeptember 1-jén elveszí-
tettük a szeretett édesapát, 
társat, testvért, nagyapát, 

prof. dr. BENEDEK ISTVÁNT.
Temetése szeptember 3-án, csü-
törtökön 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református teme-
tőben, református szertartás sze-
rint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Fájdalommal búcsúznak tőle:
fia, István és családja, lánya,
Teréz és családja, édesanyjuk,
Teréz;
Orsolya lánya és Mátyás fia,
édesanyjuk, Erzsébet, Noémi kis-
lánya és édesanyja, Izabella;
valamint szeretett unokái: 
Józsika, Vivien, Ádámka és Ist-
vánka. (8672-I)

Mély fájdalommal és megrendü-
léssel tudatjuk, hogy 

a Carit San Medical
vezető orvosa, 

prof. dr. BENEDEK ISTVÁN
szeptember 1-jén elhunyt. 

Temetése szeptember 3-án 14
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (sz.-I)

BENEDEK ISTVÁN professzor
halála mindnyájunkat 

megrendített. 
Nyugodjon békében! 
A 2-es Sz. Neurológiai Klinika 
orvosai. (8682-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa,
após, testvér, rokon, szomszéd
és jó barát, 

ISTVÁN EMERIC (IMRE)
életének 82. évében, türelemmel
viselt, hosszú betegség után, tra-
gikus körülmények között el-
hunyt. Temetése szeptember
3-án 13 órakor lesz a református
temetőben. Emléke legyen ál-
dott! 
Búcsúznak tőle: fia, lánya, veje,
unokái és testvére. (8659-I)

Fájdalommal, megtört szívvel, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága édesapa,
nagytata, testvér, após, apatárs,
rokon, jó barát és szomszéd, öz-
vegy 

HEGYI ZSOLT ISTVÁN
életének 76. évében, 2020. au-
gusztus 30-án, türelemmel viselt
betegség után csendesen el-
hunyt. 
Utolsó útjára szeptember 2-án,
szerdán 13 órakor kísérjük a ma-
roscsapói temető kápolnájából.
Emlékét örökre szívünkben őriz-
zük. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (8661-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a szere-
tett testvértől és nagybátytól, 

BENEDEK ISTVÁNTÓL. 
Személyében az orvostársada-
lom, illetve a politikai közélet ki-
emelkedő egyéniségét tiszteljük,
életét és munkásságát utolsó pil-
lanatig a marosvásárhelyi  kö-
zösség gyógyításának szentelte. 
Emlékét örökké a szívünkben
őrizzük. Imre, Ildikó, Annabella
és Bianka (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki,
és mélyen együttérzünk a család-
dal a prof. dr. BENEDEK ISTVÁN
hematológus főorvos elvesztése
miatt érzett fájdalomban.
Halála pótolhatatlan veszteség.
Nélkülözhetetlen, kiemelkedő tu-
dással rendelkező szakember,
egyben a Hematológiai Klinika és
Csontvelő-átültető Központ alapí-
tója volt. Nyugodjon békében!
A Hematológiai Klinika és Csont-
velő-átültető Központ munkakö-
zössége. (8671-I)

Őszinte részvétünket fejezzük ki,
együttérzünk a gyászoló család-
dal a prof. dr. BENEDEK ISTVÁN
elhunyta miatt érzett mély fájda-
lomban. Nyugodjon békében! 
Vigasztalódást kívánunk a gyá-
szoló családnak! A Marosvásár-
helyi Reumatológiai Klinika
munkaközössége. (8676-I)

Dr. BENEDEK ISTVÁN elvesztése
megdöbbentett mindannyiunkat.
Szakmai és közéleti szerepének
hiánya veszteséggel érinti teljes
közösségünket. Őszinte részvé-
tünk a hozzátartozóknak. 
Csegzi Sándor és családja. (sz.-I)

Részvétemet fejezem ki a gyá-
szoló családnak prof. 
dr. BENEDEK ISTVÁN halálakor.
Diákjaként alkalmam volt tanári
nagyságát, orvoskollégaként
pedig a betegek iránt tanúsított
szeretetét és szakmai alázatát
megtapasztalni. Emléke legyen
áldott!
Dr. Vass Levente parlamenti kép-
viselő. (8663-I)

A marosvásárhelyi RMDSZ kör-
zeti elnökei, részvétünket fejez-
zük ki a gyászoló családnak.
Prof. dr. BENEDEK ISTVÁN nehéz
periódusban vezette a marosvá-
sárhelyi RMDSZ-t, mindig a békét
és a politikai helyzetekből fakadó
lehetőségeket kereste a közös-
sége számára. Nyugodjon béké-
ben! A RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetének körzeti elnökei.
(8663-I)

Mély megrendüléssel értesültem
prof. dr. BENEDEK ISTVÁN he-
matológusprofesszor haláláról.
Ezúton fejezem ki részvétemet a
gyászoló családnak. Szomorú lé-
lekkel veszek búcsút BENEDEK
ISTVÁN orvosprofesszor bará-
tomtól. Nyugalma legyen csen-
des, emléke áldott!
Dr. Kelemen Atilla volt parlamenti
képviselő, a Maros megyei
RMDSZ volt elnöke. (8678-I)

Együttérzünk a gyász nehéz per-
ceiben a gyászoló családdal prof.
dr. BENEDEK ISTVÁN elvesztése
miatt érzett fájdalmában. 
A Kikeli család és a Procardia (-I)

Szomorú szívvel vettük tudomá-
sul dr. BENEDEK ISTVÁN orvos-
professzor halálának hírét.
Búcsúzunk tőle, Isten akaratában
megnyugodva nyilvánítjuk
őszinte részvétünket a gyászoló
családnak. A Maros Megyei 
Magyar Nyugdíjasok Egyesülete.
(8679-I)

Megrendülten búcsúzunk 
dr. BENEDEK ISTVÁN orvospro-
fesszortól. Ezúton fejezzük ki
részvétünket a gyászoló család-
nak. Nyugodjon békében! 
Az Erdélyi Magyar Baloldal.
(8679-I)

Együttérzünk a gyász nehéz per-
ceiben a gyászoló családdal prof.
dr. PASCU FLAVIA RODICA el-
vesztése miatt érzett fájdalmá-
ban. A Kikeli család és a
Procardia (-I)

Őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak OROSZ
ISTVÁN (MUSZTA) elhunyta miatt
érzett mély fájdalmában. Nyugodj
békében! Csifó Miklós és csa-
ládja. (sz.-I)

Mély megrendüléssel vettük tu-
domásul szeretett osztálytár-
sunk, HEGYI ZSOLT
elhalálozását. Őszinte részvétün-
ket fejezzük ki, és együttérzünk a
gyászoló családdal. A Szászré-
geni Középiskola 1962-ben vég-
zett véndiákjai. (8661-I)

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk 
dr. BENEDEK ISTVÁN professzortól, egyetemi tanártól, a ma-
rosvásárhelyi Hematológiai Klinika és Csontvelő-átültető
Központ alapítójától, aki orvosként szívét, lelkét, egész életét
a betegek szolgálatába állította, és őket kiváló orvosként lel-
kiismeretesen élete végéig gondozta, gyógyította. Közössé-
gét hittel, jóakarattal, elszántsággal és óriási szakmai
tudással szolgálta. 
Hiányozni fogsz, soha nem felejtünk el! 
Benedek Imre, Theodora, Andrea, Anna és Katalin. (-I) 

Sajnálattal értesültem a szomorú hírről, hogy 
dr. BENEDEK ISTVÁN 

elhunyt. 
Szavatartó, becsületes embernek ismertem meg.

Ezúton részvétemet küldöm a gyászoló családnak. 
Isten nyugtassa!

Dr. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere. (-I)

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Szakosztálya megrendüléssel értesült a szakosztály volt titkára, 
prof. dr. BENEDEK ISTVÁN elhunytáról.
Benedek professzor 1990-ben aktívan részt vett az Erdélyi
Múzeum-Egyesület újraindításában, 1994 és 1998 között a
szakosztály titkára volt. Magas színvonalú oktató-, gyógyító- és
kutatómunkája mellett, a szakosztály tisztségviselőjeként a
magyar nyelven művelt tudományos tevékenység
megszervezésén fáradozott.
Benedek professzor racionális gondolkodásmódja és
segítőkészsége biztonságérzetet adott kollégái számára. Halálával
pótolhatatlan hiány érte orvosi közösségünket.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. 
Emlékét mindörökké megőrizzük. (sz.-I)

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház vezetősége és teljes
munkaközössége őszinte részvétét nyilvánítja, és együttérez a
Benedek családdal néhai BENEDEK ISTVÁN orvosprofessszor, a
hematológiai osztály volt vezetőjének elhunyta okozta nehéz
percekben.
Prof. dr. BENEDEK ISTVÁN a marosvásárhelyi hematológiai
iskola létrehozója, aki 2001-ben az első csontvelő-átültetést
végezte Romániában egy felnőtt páciensen, és a hematológia
szakterületén számos országos orvosi premier köthető nevéhez.
Halála hatalmas veszteség követői és diákok számos nemzedéke
számára, felbecsülhetetlen veszteség a marosvásárhelyi orvosi
közösség számára.
Isten nyugtassa békében!

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház vezetősége (–I)
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

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.  

FIZESS
BANKKÁRTYÁVAL!

1,5 m
TARTSD BE A TÁVOLSÁGOT

VÁSÁRLÁSKOR!

1,5 m
KERÜLD 

A ZSÚFOLT PARKOKAT!

1,5 m
AKKOR IS,

AMIKOR VAKÁcIóZOL!

Együtt izoláljuk a vírust


