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Egy álom vált valóra

Felavatták Bedében az Erdélyi Népfőiskolát

Helyszínen
ellenőrzik
az adatokat

Maros megyében 1444 gazdaságot ellenőriznek, ez a pályázatra benyújtott
kérvényekben szereplők 6%-a. Ezek
közül 651-et a helyszínen, míg 793-at
teledetekciós módszerrel ellenőriznek.

____________4.
Számos pályázat,
beruházás van
folyamatban

Miután február végén megnyílt a műjégpálya, a járványhelyzet szülte korlátozások miatt a nagyközönség
számára nem tudták elérhetővé tenni,
most azonban remélhetőleg azokban
az időintervallumokban, amikor nincsenek edzések, bajnokságok, fogadni tudják majd a szabadidős
korcsolyázókat is.

____________6.
Jó meccs,
rossz eredmény

A harmadik mérkőzését sem tudta
megnyerni hazai pályán ebben az
idényben a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK.

A Nyárádgálfalvához tartozó Bedében avatták fel pénteken
a Solidaris Egyesület által megálmodott és létrehozott Erdélyi Népfőiskolát, amely oktatási és nevelési célokat szolgál
majd. Támogatók segítségével az egyesületnek sikerült megvásárolnia az alig 120 lelket számláló zsákfaluban egy hatezer négyzetméteres telket egy régi parasztházzal, csűrrel és
rengeteg gyümölcsfával, ahol táborhelyet alakítottak ki –
ottjártunkkor is mintegy negyven hátrányos helyzetű gyerek
táborozott ott –, illetve oktatási-nevelési központként is
szolgál majd a festői környezetben fekvő helyszín.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

A Solidaris Egyesületnek régi álma, hogy a régió (Maros megye, Nyárádmente, Székelyföld, sőt egész Erdély) összekötő erejévé váljon, és
most az álom valóra vált. A bedei Erdélyi Népfőiskola máris számos esemény helyszínéül szolgál úgy, hogy közben folyamatosan zajlik az építkezés. A kezdeti romos telken fokozatosan építkeztek, javítgattak,
szépítgettek, és mára szerény, de otthonos körülmények fogadják az odaérkezőket. Eddig többek között megújult a csűr, a nyári konyha, elkészült
egy terasz, valamint egy focipálya, illetve sikerült bekeríteni a telket. És
a fejlesztés tovább folytatódik, az udvaron lévő épületet felújítanák, és
szálláshelyeket alakítanának ki.
(Folytatás a 5. oldalon)

____________7.
Zárult a Vásárhelyi
Forgatag
A Vásárhelyi Forgatag regisztrációköteles programjain pénteken 500 karszalagot osztottak ki, szombaton
1100-at, vasárnap pedig ez a szám
másfél ezerre emelkedett.

____________9.

Hozták a formájukat

Mózes Edith

Nem vagyunk választási kampányban, de egy kis magyar botrány
mindig jól jön, politikai tőkét jelenthet az elkövetkezendőkre. Ezért
is reagáltak oly hevesen a román politikusok a magyar köztársasági
elnöknek a múlt héten a kijevi Krími Platform alakuló ülésén elhangzott kijelentésére. Negyvenhat ország képviselőinek a jelenlétében
azt mondta: a magyarok tudatába mélyen beleégett mind a nagyhatalmi agresszió, mind pedig Trianon traumájának emléke, ezért a
magyarok pontosan tudják, hogy Ukrajna népe számára miért anynyira érzékeny seb a Krím annexiója.
A román külügy diplomáciai csatornákon tiltakozott a Kijevben
elhangzottak ellen, hogy „nagyon nem helyénvaló” a magyar köztársasági elnök beszéde. Annál vehemensebb volt egyes kormánypárti és ellenzéki politikusok reakciója. Felháborítónak és
elfogadhatatlannak tartják ugyanakkor, hogy sem a csúcsértekezleten jelen lévő Florin Cîţu miniszterelnök, sem Klaus Iohannis államfő nem replikázott, nem védte meg a „nemzeti érdeket”.
A PSD elnöke szerint Romániának nincs miniszterelnöke, sem államfője, aki állást foglalna, amikor az országot „a legmagasabb szinten alázzák meg”, és „Iohannis nemzetárulást követ el azáltal, hogy
nem szólal fel a magyar államelnök szavai ellen.” De mélységesen
felháborított egy Maros megyei szociáldemokrata képviselőt is az a
tény, hogy a román vezetők nem reagáltak az ominózus kijevi beszédre.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 40 perckor,
lenyugszik
20 óra 4 perckor.
Az év 243. napja,
hátravan 122 nap.

IDŐJÁRÁS

Részben napos
Hőmérséklet:
max.210C
min.110C

Ma ERIKA és BELLA, holnap
EGYED és EGON napja.
EGYED: latin közvetítéssel hozzánk érkezett görög eredetű név,
jelentése: pajzshordozó.
EGON: több germán név becézéséből önállósult.

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. augusztus 30.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9349

4,1837
1,4186
244,1518

Pótérettségi – ideiglenes
eredmények

Augusztus 31-én (ma) délig hozzák nyilvánosságra a pótérettségi ideiglenes, óvások előtti eredményeit, fellebbezni
12–18 óra között lehet. A végső vizsgajegyeikről szeptember 3-án, pénteken szereznek tudomást a diákok. Az őszi
vizsgákra Maros megyében 1270 diák iratkozott be, tudásukat hét vizsgaközpontban bizonyíthatták.

Kultúraidéző napok Maroskeresztúron

Ezen a héten, augusztus 30. – szeptember 5. között zajik a
Maroskeresztúri Polgármesteri Hivatal szervezte Kultúraidéző napok rendezvénysorozat. A programok mindennap
19 órakor a helyi kultúrotthonban kezdődnek. Augusztus 31én (ma) a Maros Művészegyüttes magyar tagozata lép közönség elé, valamint a maroskeresztúri Tipegők
néptánccsoport is fellép. Szeptember 1-jén, szerdán a
Spectrum Színház Függöny című előadása látható, rendező Kincses Elemér. 3-án, pénteken 16 órától kerül sor a
keresztúri felújított és kibővített általános iskola avatóünnepségére, 19 órától a kultúrotthonban Modra Noémi és
Szabó Levente operettslágereket ad elő, fellép a Gracioso
vonósnégyes. 4-én, szombaton az Asserculis színjátszó
csoport román nyelvű előadása látható, majd a The Band
együttes koncertezik. 5-én, vasárnap délelőtt 10 órától interaktív gyermekprogramokra várják az érdeklődőket. A
programokra a belépés díjtalan, de előzetes helyfoglalás
szükséges a 0726-348-097-es vagy a 0751-387-444-es telefonszámon. A fennmaradó helyek érkezési sorrendben
foglalhatók el.

A Tompa Miklós Társulat szeptemberi műsora

Közzétette 2021–2022-es, 77. évadának
szeptemberi műsorrendjét a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata. Az ősz első hónapjában látható
előadások repertoárját az alábbiakban olvashatják.
Szeptember 4., szombat 19.30 óra és
szeptember 5., vasárnap 19.30 óra – Ivan
Viripajev: Részegek. Dráma. Rendező:
Radu Afrim. Kisterem. Az előadást 18
éven felülieknek ajánlják.
Szeptember 7., kedd 18.30 és 21 óra –
Párbeszéd, sötétben. Zenés vendégelőadás
Csoóri Sándor életműve alapján. Rendező: Vecsei H. Miklós. Kisterem.
Szeptember 8., szerda 19.30 óra – Pozsgai Zsolt: Liselotte és a május. Tragikomédia. Rendező: Harsányi Zsolt.
Kisterem. Az előadást 12 éven felülieknek
ajánlják.
Szeptember 10., péntek 19 óra – Körtánc. A Magyar Állami Népi Együttes vendégelőadása.
Zenei rendező: Pál István Szalonna. Nagyterem.
Szeptember 11., szombat 19 óra – F. M. Dosztojevszkij
– R. Crane: Karamazovok. Színmű. Rendező: Albu István.
Kisterem. Az előadást 12 éven felülieknek ajánlják.
Szeptember 12., vasárnap 19.30 óra – Weöres Sándor:
Bolero. Videóinstalláció. Rendező: Keresztes Attila. Kisterem.
Szeptember 14., kedd 19 óra és szeptember 15., szerda
19 óra – Keresztes–Szabó–Demény–Apostolache: Egy
római tragédia. Zenés vígjáték. Rendező: Keresztes Attila.
Nagyterem. Az előadást 16 éven felülieknek ajánlják.
Szeptember 17., péntek 19 óra és szeptember 24., péntek
19 óra – Henrik Ibsen: Nóra / Indoor. Dráma. Rendező:
Keresztes Attila. Nagytermi stúdiótér. Az előadást 14 éven
felülieknek ajánlják.
Szeptember 25., szombat 19.30 óra és szeptember 26.,
vasárnap 19.30 óra – Boris Vian: Piros fű. Tragikomikus
emlékutazás. Rendező: Fehér Balázs Benő. Kisterem. Az
előadást 12 éven felülieknek ajánlják.
Szeptember 28., kedd 19 óra – Hét város. Markó Béla
70. Rendező: Gáspárik Attila. Nagyterem.
A társulat szeptember 20-án, hétfőn a Nóra című előadással Kisinyovban vendégszerepel.

Piros fű

A járvány terjedésének megfékezése érdekében a nézők
az előadások teljes ideje alatt kötelesek maszkot viselni,
illetve csak a kijelölt székeket foglalhatják el, betartva az
előírt távolságot. Az előadásokra érvényesek a tavalyi évad
szabadbérletei, előzetes helyfoglalással. Az idei évad bérletkínálata:
Bernády György-mecénásbérlet – érvényes a Tompa
Miklós Társulat összes bemutatójára, továbbá garancia
arra, hogy tulajdonosa az összes színházi rendezvényről
elsőként értesül. A mecénás a színház kiemelt támogatója.
Kemény János-bemutatóbérlet – érvényes a Tompa
Miklós Társulat nagytermi előadásainak bemutatójára.
4 egységes szabadbérlet – nincs előre meghatározott
időponthoz kötve, és nem helyre szóló. Az évad során – a
bemutatók és vendégelőadások kivételével – felhasználható a Tompa Miklós Társulat repertoárján lévő nagytermi,
kistermi vagy underground termi előadások megtekintésére.
Jegyek kizárólag a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
nagytermi jegypénztárában válthatók (nyitvatartás hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között, tel. 0365-806.865), a
helyszínen előadás előtt egy órával, valamint online,
a https://teatrunational.biletmaster.ro/?lang=hun honlapon. (Knb.)

Fesztivál Marosfelfaluban

A hét végén, szeptember 3–5-e között háromnapos koncert- és előadás-sorozatra kerül sor Marosfelfaluban. A rendezvény pénteken 19 órakor gálaműsorral kezdődik a
kultúrotthonban. A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar
Színház Zeppelin grófné esete a stílbútorral című előadását
láthatja a közönség. A belépés regisztrációhoz kötött. 4-én,
szombaton 14 órától a néptáncegyüttesek vonulnak fel,
majd 15 órától néptáncelőadások lesznek, 19 órakor Legbelsőkör-koncertre, 20 órától a Heveder Banda koncertjére,
majd 21 órától táncházba várják az érdeklődőket. Vasárnap
13 órától istentiszteletet tartanak, 14 órától a Band’Ora, 19
órától a Titán együttes, 20.30 órától az Örökség zenekar
koncertezik. Naponta kézművesvásár, barantabemutató,
íjászat, gyermekfoglalkozások is lesznek. A rendezvényekre
a belépés ingyenes, a gálaműsor regisztrációhoz kötött.
Szervező a Pro Felfalu Egyesület és a Bíborka néptáncegyüttes.

Ittas sofőr balesetezett

Tegnap Marosszentkirályon egy nagy sebességgel hajtó
gépkocsivezető elvesztette uralmát járműve fölött, amely az
ellentétes irányból közeledő kamionnak, majd egy másik teherautónak csapódott, ezt követően pedig az út szélére
sodródva felborult, és egy gázcsőnek ütközött. A sofőrt a
helyszínre érkező mentőalakulatnak kellett kiszabadítani
az autóból, az illető tudatánál volt. Az alkoholteszt 1,3 ezrelék alkoholszintet mutatott ki a gyorshajtónál; ittas vezetés
miatt rendőrségi eljárás indult ellene.

Valutaváltó előtt rabolták ki

Egy 32 éves marosvásárhelyi személyt azzal gyanúsítanak,
hogy egy valutaváltó iroda előtt kirabolt egy 80 éves férfit,
20 ezer lejjel károsítva meg az illetőt. A rendőrség házkutatást tartott a gyanúsítottnál, akitől pénzösszegeket és ruhákat foglalt le. Az ellopott pénz felét sikerült visszaszerezni.
Az illetőt 24 órára őrizetbe vették, majd 30 napra előzetes
letartoztatásba került.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK

Simon Endre – 85

A 2003 óta Magyarországon élő marosvásárhelyi festőművész októberben tölti 85. évét. A több mint hat
évtizede kiállító és azóta is folyamatosan dolgozó
Szolnay-díjas művész újabb műveit és különböző alkotói korszakait az itthoni közönség is megismerhette
az eltelt években rendezett kiállításokon. A Bernády
Ház a mostani kerek évforduló alkalmából is válogatott anyaggal nyújt betekintést a gyarapodó életműbe.
A Tájrétegek – színhorizont című egyéni tárlat, amelynek kurátora Simon Zsolt, az ünnepelt fia, augusztus
31-én, kedden (ma) 18 órakor nyílik meg. Az elmúlt
hetekben Kolozsváron, a Bánffy-palotában, majd augusztus 26-án a budapesti Műcsarnokban nyílt jubileumi kiállítások után Marosvásárhelyen Simon Endre

Társulati gyűlés

friss, eddig nem látott új tájképei kerülnek a nézők
elé Nagy Miklós Kund művészeti író ajánlásával. A
megnyitón közreműködik Zágoni Előd gordonkaművész.

Szászrégenben vendégszerepel
a Hargita együttes

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Erdélyi
tánckóstoló című műsorában az erdélyi tájegységek
táncrendjeit, ezen belül néhány falu, illetve táncos
táncát mutatják be. Az előadásra szeptember 9-én,
csütörtökön este 7 órai kezdettel kerül sor a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében.
Helyet foglalni a művelődési ház jegypénztáránál
munkanapokon 10–17 óra között vagy a 0757-109450-es és 0740-515-617-es telefonszámokon lehet.
Egy jegy ára felnőtteknek 20 lej, nyugdíjasoknak és
diákoknak 10 lej.
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Macron szerint a várható migrációs hullám
nem hasonlító a 2015-öshöz

Emmanuel Macron francia elnök
szerint a tálibok afganisztáni hatalomátvétele miatt nem várható
olyan tömeges migráció Európa
felé, mint amilyen 2015-ben alakult ki a szíriai háború miatt.

„Nem hiszem, hogy a várható helyzet
összehasonlítható a 2015-össel, mert Afganisztán nem Szíria, és mert már az elmúlt években is voltak nagyon erős
afgán migrációs hullámok” – mondta a
köztársasági elnök a TF1 kereskedelmi
televízió vasárnap esti híradójában sugárzott interjúban.
„Az biztos, hogy több ember próbál
meg majd Európába jutni, és próbára
teszi befogadóképességünket” – tette
hozzá. Megerősítette, hogy Franciaország be kívánja fogadni a tálibok által fenyegetett afgánokat. „Ez feltétel nélküli,
meg kell tennünk, és mindig meg is tettük” – fogalmazott. Azt is jelezte, hogy
még „több ezer olyan nőt és férfit kell
védelem alá helyezni”, akik azért vannak
veszélyben, mert korábban Franciaországnak dolgoztak, vagy mert az emberi
jogokért küzdenek Afganisztánban.
„Mindent megtettünk, amit tudtunk.
De megoldást kell még találnunk partnereinkkel és a tálibokkal is tárgyalva arra,
hogy ezek az emberek elhagyhassák Kabult, illetve Afganisztánt, és védve legyenek” – mondta Macron két nappal
azután, hogy Franciaország, más országokhoz hasonlóan befejezte a kabuli re-

pülőtéren végzett evakuációs műveleteit.
A köztársasági elnök leszögezte, hogy
a további kimenekítések érdekében a tálibokkal megkezdett tárgyalások nem jelentik azt, hogy Franciaország el fogja
ismerni a tálib rezsimet. Annak ugyanis
olyan előfeltételei lennének Macron szerint, mint az emberi jogok és az afgán
nők méltóságának tiszteletben tartása.
A várható migrációs nyomás miatt a
francia elnök szerint „Európának jobban
meg kell szerveznie magát”. Bírálta –
nem megnevezve – az Egyesült Államokat is, amiért a kimenekített afgánok befogadását olyan országokra terheli,
amelyekből Európába juthatnak el könynyen, nem pedig az Egyesült Államokba.
„Egyesek a balkáni országokba érkeznek, időnként más hatalmak kérésére.
Ezen a területen nagyon határozottnak
kell lennünk. Európa ki fogja venni a részét a terhekből, de nem veheti át mindenkiét” – mondta Macron arra utalva,
hogy az Egyesült Államok nevében Koszovó vállalja afgán menedékkérők befogadását.
A francia elnök az ENSZ-től azt kérte,
hogy támogassa az Afganisztánnal
szomszédos országokat, ahol a legtöbb
afgán menekült él.
„Pakisztánban és Iránban több ezer
menekült van. Ezeket az országokat segítenünk kell az ENSZ keretein belül,
hogy integrálni tudják őket lakosságukba” – mondta.

Újságírói kérdésre Emmanuel Macron
úgy vélte, hogy a migráció jelenségét
nem szabad összekeverni a terrorfenyegetettséggel.
„Időnként van kapcsolat, vannak
olyan emberek a közelmúlti vagy a régebbi bevándorlási hullámokból, akik a
legrosszabbat követik el hazánkban.
Ugyanakkor nagyon egyértelműen különválasztom ezt a két jelenséget” –
hangsúlyozta Emmanuel Macron.
„Az elmúlt években Franciaországban
a merényleteket elsősorban elszigetelt
egyének hajtották végre, akiket befolyásolhattak külföldi (internetes) tartalmak,
de nem voltak olyan összeesküvések,
amelyeket külföldről szerveztek meg” –
hívta fel a figyelmet. „Óvatos vagyok,
minden megtörténhet” – ismerte el
ugyanakkor.
Az interjúra azonnal reagált Marine
Le Pen, a Nemzeti Tömörülés elnöke,
aki Emmanuel Macron egyik legfőbb
kihívója lehet a jövő évi elnökválasztáson.
„A bevándorlás és a terrorizmus közötti kapcsolat nem anekdotikus, mint
ahogy Emmanuel Macron szavaiból tűnhet. Meg kell akadályozni, hogy migrációs útvonal nyíljon, és befogadó
állomásokat kell nyitni az Afganisztánnal határos országokban: ezt követeli
Franciaország és Európa biztonsága” –
írta a Twitteren az ellenzéki politikus.
(MTI)

a nemzeti gárda 4900 tagját riasztották,
valamint 195 vízi mentő jármű, 73 hajó
és 34 helikopter is a rendelkezésükre áll,
amelyekkel segíteni tudnak a lakosoknak.
Az egyesült államokbeli áramszünetek nyomon követésére létrehozott PowerOutage.us című honlap adatai szerint
Louisiana államban helyi idő szerint délután három órakor már 285.000 fogyasztónál nem volt áram.
Joe Biden elnök vasárnap délután felszólította a lakosokat, hogy hallgassanak
a hatóságok szavára, és maradjanak biztonságos helyen mindaddig, amíg az Ida
hurrikán el nem vonul. Biden a szövetségi katasztrófavédelmi hivatal (FEMA)
fővárosi központjában elmondott beszédében valószínűnek nevezte, hogy a hurrikán pusztítása óriási lesz. Ígéretet tett
arra, hogy előteremtik az összes szükséges eszközt a mentéshez és a helyreállításhoz, amelyek azonban néhány helyen
hetekig is eltarthatnak.
A Business Insider című amerikai hírportál beszámolója szerint a négyes fo-

kozatú Ida csaknem egymillió házat fenyeget Louisiana, Alabama és Mississippi államok part menti területein, ezek
akár meg is semmisülhetnek. A várható
károkról a kaliforniai székhelyű CoreLogic elemző vállalat készített összesítést.
Becslésük szerint a hurrikán okozta
károk meghaladják majd a 220 milliárd
dollárt.
Az Ida az idei hurrikánidény kilencedik trópusi vihara, és a negyedik, amely
hurrikánná erősödött.
Tizenhat éve ugyanezen az augusztusi
napon érte el az Egyesült Államok délkeleti részét a hármas erősségű Katrina
hurrikán, amelynek következtében több
mint 1800 ember vesztette életét. Az akkori vihar a legjelentősebb károkat New
Orleansban okozta, miután a védgátrendszer hiányosságai miatt a város területének nyolcvan százaléka víz alá került. A
Katrina volt az egyik legpusztítóbb feljegyzett hurrikán az Egyesült Államok
történetében. A katasztrófa okozta károkat több mint 108 milliárd dollárra becsülték. (MTI)

Lecsapott az Ida hurrikán Louisianára

Lecsapott az Ida hurrikán Louisiana amerikai állam partjaira helyi
idő szerint vasárnap délután. Az
amerikai hurrikánközpont (NHC)
közlése szerint az ötfokozatú Saffir–Simpson-skálán négyes erősségű hurrikán óránként több mint
240 kilométeres sebességű széllökésekkel érte el a déli állam partjait a Mexikói-öböl felől.

John Bel Edwards, Louisiana kormányzója vasárnapi sajtótájékoztatóján
azt mondta: „Az Ida az egyik leghevesebb vihar, amely a modern időkben Louisianát elérte.” A kormányzó arra kérte
a lakosokat, hogy maradjanak otthon, és
legyenek türelemmel, mert a hatóságok
nem tudják, milyen gyorsan tudnak válaszolni a segélyhívásokra. „Fel kell készülniük arra, hogy a vihar elvonulta
után még legalább 72 óráig otthonukban
maradnak segítség nélkül. Mindent megteszünk azért, hogy ennél előbb odaérjünk, ehhez minden lehetséges erőforrás
rendelkezésre áll” – tette hozzá.
A kormányzó arról is beszámolt, hogy

Bárki megkaphatja Izraelben a harmadik,
emlékeztető oltást

Minden 12 évesnél idősebb izraeli
kérheti a harmadik oltást, ha a
második felvétele óta legalább öt
hónap telt el – jelentette vasárnap a Jediót Ahronót című újság
hírportálja, a ynet.

Nachman As professzor, az egészségügyi minisztérium főigazgatója bejelentette, hogy a tapasztalatok alapján a
vakcinák hatékonysága fél év után csökken, és a védelem fenntartása érdekében
megerősítő oltásra van szükség.
Október elsejétől nem lesz érvényes
az oltási igazolványa azoknak, akik hat
hónapnál régebben oltatták be magukat
másodszor, és ha továbbra is látogatni
szeretnék a csak oltottak számára nyitott
helyeket, akkor ismét fel kell keresniük
az oltóhelyeket, vagy friss negatív tesztet
kell felmutatniuk.
Az izraeli egészségügyi minisztérium
illetékesei a harmadik oltás felvételére
biztatják a régebben oltottakat, és ennek
érdekében szeptember 3-tól mentesülnek

külföldről visszatérésük után a kötelező
karantén alól például a harmadik oltással
védettek és a gyógyultak.
A központi döntések után az egészségbiztosító pénztárak megnyitották minden
12 évnél idősebb izraeli számára az időpontok foglalásának lehetőségét a harmadik oltásra.
Saron Elroj-Prájsz, a minisztérium
közegészségügyi osztályának vezetője
elmondta, hogy a harmadik oltás megtízszerezi a védettséget a koronavírussal
szemben, és a Klalit nevű egészségbiztosító kutatóintézetében kevesebb mellékhatást figyeltek meg utána, mint az
első és a második dózis után.
A szombati munkaszüneti napon az elvégzett több mint 100 ezer teszttel 7071
új fertőzöttet azonosítottak Izraelben,
7,09 százalék volt a fertőzöttek aránya.
Jelenleg 80.579 aktív koronavírusesetet tartanak nyilván, és 1175-en vannak közülük kórházban, ahol a súlyos
betegek száma 726, és már 149-en szo-

rulnak lélegeztetőgépre. Az augusztus
elején kezdődött újabb, harmadik adaggal oltó kampányban 1.962.253 izraeli
látogatott el harmadszor is egy oltópontra, ami az ország lakosságának 21,1
százaléka.
December vége óta Izraelben
5.951.706 embert (tizenkét évesnél idősebbet) már legalább egyszer beoltottak
a Pfizer/BionTech vakcinájával. Ez az
ország lakosságának 64 százaléka, azonban nem bizonyult elégnek a SARSCoV-2 vírus erősen fertőző delta
variánsa által okozott újabb járványhullám megfékezésére.
A SARS-CoV-2 koronavírus okozta
betegségben tavaly február óta 6958-an
haltak meg Izraelben; augusztusban
mintegy 500-an, noha előzőleg júniusban a negyedik, már a delta variáns által
dominált hullám megjelenése előtt mindössze nyolcan vesztették életüket koronavírus-fertőzés miatt kialakult betegség
szövődményeiben. (MTI)

Ország – világ
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Lehűlés várható

A sokéves átlagnál alacsonyabb hőmérsékleti értékek várhatók ezen a héten az ország legnagyobb részében, főként a Kárpátokon belüli régiókban –
közölte hétfőn a Középtávú Időjárás-előrejelzések
Európai Központjának (ECMWF) következő egy hónapra vonatkozó prognózisára hivatkozva az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Eszerint
szeptember 6-ig a lehulló csapadékmennyiség az
egész országban megfelel majd a sokéves átlagnak.
A szeptember 6-13. közötti héten a levegő átlaghőmérséklete a sokéves átlagnál valamivel alacsonyabb lesz az ország legnagyobb részében.
(Agerpres)

Tűzoltókat léptettek elő

Lucian Bode belügyminiszter és Raed Arafat államtitkár javaslatára előléptették hétfőn azt a 142 tűzoltót, akik segédkeztek a görögországi tüzek
megfékezésében. A tűzoltók a katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU) becsületérmét is megkapták a
Ciolpani-ban szervezett ünnepélyen. A görögországi
erdőtüzek megfékezésében segédkező tűzoltók a katasztrófavédelmi főfelügyelőségnél, a katasztrófavédelem különleges bevetési egységénél, illetve 16
megye katasztrófavédelmi felügyelőségénél dolgoznak. (Agerpres)

Új családi autóval bővíti
Dacia-kínálatát a Renault

Szeptemberben mutatja be új Dacia márkájú családi
autóját a Renault csoport. A jármű három korábbi modell helyét veszi át – írja a Reuters. A vállalat közölte,
hogy a hétüléses Dacia Joggert szeptemberben, a
Müncheni Autószalon előtt mutatják be. Az új modell
a Dacia Logant, a Dokkert és a Lodgyt helyettesíti. A
Logan gyártását már leállították, és hasonló sors vár
az utóbbi kettőre is. A Renault csoport bővíteni akarja
az alsó középkategóriájú modelljeinek kínálatát Európában, ahol a Volkswagen Golffal kell versenyeznie, és csökkenteni szeretné a függőségét az
alacsony profitot hozó, kisebb modellektől. A Daciamodellek értékesítése 24,5 százalékkal emelkedett
az új Sanderónak köszönhetően, amelyik a legkeresettebb autó volt az év első hat hónapjában. (Agerpres)

Hivatali visszaélés
és okirat-hamisítás

Bíróság elé állítja az országos korrupcióellenes
ügyészség (DNA) Florian Bodog volt egészségügyi
minisztert. A DNA hétfőn arról tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget, hogy Florian Dorel Bodog jelenlegi szenátor (a tettek elkövetésének idején miniszter) ellen 12 rendbéli hivatali visszaélés, 12
rendbéli, közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisítás és három rendbéli magánokirat-hamisítás
miatt emeltek vádat. A vádirat szerint Florian Bodog
miniszteri minőségében 2017 februárja és 2018 januárja között közvetlenül járt el annak érdekében,
hogy Olivia Andreea Marcu 12 hónapon át megkapja
személyi tanácsosi fizetését, noha nem jelent meg a
munkahelyén, és nem látta el a munkaszerződésében rögzített feladatokat. Mivel nem volt jelen a munkahelyén, a miniszter írta alá helyette a jelenléti
íveket.

Hozták a formájukat

(Folytatás az 1. oldalról)
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a képviselőház elnöke is tiltakozott amiatt, hogy a magyar állam elnöke
Krím annexióját Trianon traumájához hasonlította, és
azt vetette Cîţu, jelenlegi legádázabb politikai vetélytársa szemére, hogy az elvtelen magyar támadással
szemben nem volt képes a helyszínen megvédeni Romániát.
Nem hagyhatjuk ki végül a magyarellenességéről elhíresült Dan Tanasă AUR-os képviselőt sem, aki ugyan
kissé megkésve, de annál nagyobb vehemenciával harapott rá Áder János nyilatkozatára. Az elnöki kijelentés
után négy nappal reagált a történtekre, és – kiderült –,
főleg az fájt neki, hogy a román államfő nem reagált
nyilvánosan az „elfogadhatatlan és megbocsáthatatlan” kijelentésekre. „Amikor egy államfői szintű megnyilatkozásra Románia csak egy külügyminiszteri
nyilatkozattal képes reagálni, akkor megalázkodik, és
szolgaként viselkedik” – jelentette ki.
Nagy tehát a politikusok felháborodása, jó alkalom,
hogy szidják Magyarországot, és igencsak jól jön a
belső politikai ellenfelek lejáratásához is: Ludovic Orbannak különösen jó a szeptemberi kongresszus előtt, a
szociáldemokrata ellenzéki pártvezérnek pedig alkalmat
ad a kormánypárt és az államfő pocskondiázására.
A politikusok ezúttal is „hozták a formájukat”.
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Helyszínen ellenőrzik az adatokat

Az előre meghirdetett ütemterv alapján utalják majd át a
gazdáknak az előző mezőgazdasági évre járó támogatást –
tájékoztatta a sajtót Ovidiu
Săvâşcă, a Maros Megyei Mezőgazdasági, Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA)
ügyvezető igazgatója. Jó
ütemben haladnak az ellenőrzések, így október 18-án már
kézbesíthetik
a
megítélt
pénzösszegeket. Ez fontos,
hiszen a gazdáknak számít,
hogy milyen anyagi háttérrel
készítik elő földterületeiket a
következő
mezőgazdasági
évre.

Az igazgató közölte, hogy a felügyelők nagy része terepszemlét
tart, amelyeket szeptember 30-ig le
kell zárni, mivel a kifizetési dátumig az irodában össze kell vetni a
dokumentációban szereplő adatokat

a terepen tapasztalt helyzetképpel.
Ez fontos művelet, hiszen gyakorlatilag ettől függ, hogy milyen öszszegeket utalnak át, ezért is a
gazdáknak meg kell érteniük, hogy
csak reális adatokkal, megvalósítható üzleti tervekkel pályázhatanak,
hiszen a többéves kötelezettségeket
is teljesíteniük kell. Ellenkező esetben nemcsak a támogatást vonják
vissza, hanem akár több évig nem
pályázhat a hamis adatszolgáltató.
Maros megyében 1444 gazdaságot ellenőriznek, ez a pályázatra benyújtott kérvényekben szereplők
6%-a. Ezek közül 651-et a helyszínen, míg 793-at teledetekciós módszerrel
ellenőriznek.
18.949
parcellát vizsgálnak meg. Botoşani
megye után megyénkben van a legtöbb földterület, ami ellenőrzés alá
esik, ami 39.933 hektárt jelent, azaz
átlagban 2,1 hektárt parcellánként.
Ezenkívül 671 gazdaságnál mind a

helyszíni szemlén, mind a teledetekciós módszerrel a környezetkímélő
(öko-) gazdálkodásnak megfelelő
követelmények, illetve a jogszabályoknak megfelelő feltételek betartását is ellenőrzik.
A növénytermesztőknek járó társult támogatásra jogosultak közül
„csupán” 247 gazdaságot látogatnak
meg az ellenőrök. Az augusztus
26-i összesítés alapján az ellenőrzés
alá eső parcellák kétharmadát már
megvizsgálták, és nem találtak különösebb gondot. Az előző évek tapasztalatára hivatkozva a megyénkbeli gazdák igyekeznek betartani a
szabályokat, így különösebb gond
nem merült fel a támogatások körül.
Az APIA-szakértőknek nem céljuk
a büntetés. Inkább segítik a gazdákat, hogy minél többen kapják meg
a megérdemelt anyagi támogatásokat – áll többek között az ügynökség
tájékoztatójában. (vajda)

Marosvásárhely méretű
településsel fogyott
Románia népessége

Tavaly 142.600 fővel csökkent Románia lakossága –
közölte hétfőn az Országos
Statisztikai Intézet. Ez azt
jelenti, hogy egy év alatt
hozzávetőlegesen egy Marosvásárhely méretű településsel fogyott a népesség.

A közlés szerint 2021. január
1-jén 19 millió 186 ezer volt Románia lakossága, amelynek 53,6
százaléka városban élt, és a teljes
lakosság 51 százaléka nő. A lakosságszám megállapításánál azokat
veszik figyelembe, akik állandóan
az országban tartózkodnak, vagy a
külföldön dolgozók esetében rendszeresen visszajárnak.
A csökkenés fő oka a születések
számának visszaesése, aminek következtében az elhunytak száma
120.273-mal meghaladta az élve
születettekét. A lakosság elöregedése folytatódik, így 123,9 idős
személy jut száz 15 év alatti fiatalra. A 14 év alattiak aránya az
összlakosságban 15,7 százalékról
15,6-ra csökkent, miközben a 65
év felettieké 18,9 százalékról 19,3ra emelkedett. Így az úgynevezett
függőségi ráta – amely azt mutatja,
hogy hány gyerek és idős jut száz
aktív (15–65 év közötti) felnőtt-

re –, 53-ról 53,6 százalékra nőtt.
Romániában a 65 év felettiek 3
millió 707 ezer főt tettek ki, a 14
év alattiak 2 millió 992 ezret, így
a két korcsoport közötti számbeli
különbség 715 ezerre nőtt január
1-jén az egy évvel korábban jegyzett 630 ezerhez képest.
Az elöregedés mellett a népességfogyás másik számottevő oka
az elvándorlás, hiszen 28.825
fővel többen hagyták el Romániát
egy évnél hosszabb időszakra,
mint ahányan letelepedtek.
Románia természetes népszaporulata 1992-ben került negatív tartományba, azóta egyre súlyosbodik a népességfogyás, a szakemberek pedig a mutatók további
romlására számítanak. Az állandó
lakosság 2014-ben húszmillió alá
csökkent, pedig a rendszerváltozáskor még több mint 22 millió
volt.
A demográfiai adatokat kedvezőtlenül befolyásolja, hogy több
mint 4 millió román állampolgár él
külföldön, akiknek zöme az aktív
lakossághoz tartozik, vagyis közöttük sokan vannak olyanok, akik
a gyermekvállalás szempontjából
fontos 25-45 év közötti korosztályhoz tartoznak. (MTI)

Az RMDSZ javaslatára
tűzvész esetén is
támogatást nyújthat az állam

Tűzvész esetén is sürgősségi
támogatást nyújthat az
állam, erről döntött hétfői
ülésén az RMDSZ által vezetett fejlesztési minisztérium
javaslatára a kormány – jelentette be Cseke Attila.

Fotó Nagy Tibor (archív)

A vidéki települések korszerűsítését szolgálja
az Anghel Saligny-program

Winkler Gyula EP-képviselő szerint sajnálatos, hogy a politikai csatározások eredményeként az
Anghel Saligny településfejlesztési
program túszként rekedt a kormánykoalícióban. „Az RMDSZ
által kezdeményezett beruházási
program a helyi önkormányzatoknak, különösképpen a vidéki önkormányzatoknak segítene belépni,
bekapcsolódni a 21. századba az
infrastruktúra-fejlesztés által. A
programon keresztül a következő
hat évben az állami költségvetésből
50 milliárd lej, azaz 10 milliárd eurónyi támogatást juttatnak a közművesítésre,
a
helyi
közúti
infrastruktúra korszerűsítésére, a
gázhálózat fejlesztésére. Mind azért
panaszkodunk, hogy elfogy a vidéken élő lakosság. A modernizáció
alapjait teszik le a korszerűsítéssel,
és ez a fiatalokat is ösztönözni
fogja, hogy vidéken telepedjenek
meg. Feltétlenül szükség van a
város és vidék közti szakadék csökkentésére. (…) Sajnálom, hogy ez a
program a politikai viták célkeresztjébe került. Az RMDSZ nem ért
egyet azzal, hogy elpolitizálják ezt
a kezdeményezést, ez nem az országos településfejlesztési program
harmadik fejezete, nem a PNDL 3.

Csak veszítenivalónk lesz, ha minden kezdeményezést túlpolitizálunk” – fejtette ki Winkler Gyula
hétfőn Déván tartott sajtótájékoztatóján.
Az EP-képviselő rámutatott, az
államnak biztosítania kell az anyagi
forrást a vidéki települések modernizálására, annál is inkább, hogy az
Európai Bizottság döntése szerint
az európai uniós forrásokat a következő hét évben a jövőt építő, 21.
századi projektek finanszírozására
kell fordítani, beleértve a kettős, a
digitális és zöldátállást.
„Brüsszelben megváltozott a támogatások filozófiája. Az európai
forrásoknak elő kell segítenie a társadalom modernizációját, a gazdaság digitalizálását, az átállást a
megújuló erőforrásokra és a körforgásos gazdaságra. Nekünk, keleteurópaiaknak azonban folytatnunk
kell 20. századi infrastruktúránk
modernizálását, fejleszteni az úthálózatot, autópályát, vasutat építeni,
közművesíteni, bővíteni a gázhálózatot. Mindeközben Brüsszel a jövőbe akar beruházni. A kutatás és az
innováció a prioritás, hogy megtalálják a legjobb és leghatékonyabb
megoldásokat a gazdaság kizöldítésére, a közigazgatás, az oktatás és a

gazdaság digitalizálására. Nekünk
viszont kötelességünk a közösség
konkrét szükségleteire figyelni, ezt
szolgálja az Anghel Saligny beruházási program, melyet az RMDSZ
javasolt” – magyarázta Winkler
Gyula.
Ennek kapcsán az EP-képviselő
arra is felhívta a figyelmet, hogy a
helyi önkormányzatokat ösztönözni
kell, hogy minél több uniós pályázatot készítsenek elő. „Az elmúlt
időszakban zajló közvita főleg az
országos helyreállítási tervre
(PNRR) összpontosított, a soron
következő prioritás a megkezdett
pályázatok lezárása és olyan új projektek összeállítása, amelyek a közösség érdekeit szolgálják. Ne
feledjük el, hogy 2023-ig még el
kell költenünk a 2014–2020 közötti
költségvetési keretből rendelkezésre álló összegeket is. Aztán jön
a következő hét év költségvetési kerete, a kohéziós alapból és a közös
agrárpolitika alapjaiból elérhető támogatások. Mindezek mellett ott
van még a méltányos átállást támogató alap, amelyből például Hunyad
megye is részesül” – sorolta az
RMDSZ európai parlamenti képviselője. (Winkler Gyula EP-képviselő sajtóirodája)

A kormány azt a jogszabályt
egészítette ki, amely a fejlesztési
minisztérium alárendeltségében
működő Országos Beruházási Vállalat hatáskörét szabályozza, és
amely értelmében könnyített eljárással biztosíthat gyorsbeavatkozást az állam árvíz, földrengés
vagy földcsuszamlás esetén.
A természeti katasztrófa bekövetkezésekor az önkormányzat
könnyített eljárással kérheti a fejlesztési minisztérium beavatkozását, a meghibásodott útszakasz
biztonságossá tételét és a károk kijavítását például.
„A mai (hétfői) döntés értelmében tűzvész esetén is támogatást
nyújthat a kormány a fejlesztési
minisztériumon keresztül” – fogalmazott Cseke Attila.
A jogszabály további két fontos
kérdésben pontosít, hívta fel a figyelmet a fejlesztési miniszter.
„Az egyik módosítás célja az iskolai körülmények javítása vidéken,
a másik intézkedés a közpénz
megtakarítását célozza” – mondta
a szaktárcavezető.
A hatályos törvénykezés megengedi a szivattyús szennyvíztárolóval ellátott iskolai mosdók
megépítését azokon a települése-

ken, ahol nincs bevezetve a víz- és
szennyvízhálózat. Az új rendelkezés értelmében az öntisztító tartályos módszerrel való építkezés is
megengedett.
A közpénz megtakarítása érdekében a kedvezményezettre hárul
a költségek kifizetése azokban az
esetekben, amikor a minisztérium
felépít egy létesítményt, de nem
tudja azt átadni, amíg a közművesítést a kedvezményezett, azaz az
önkormányzat el nem végzi.
„Számos esetben nem végezhetik el a szükséges próbákat, egy
úszómedence felépítésekor például, amíg az önkormányzat nem
végzi el a rá háruló feladatot, és
nem köti rá a víz- és szennyvízhálózatra a létesítményt, hiszen ez az
önkormányzat feladata. Nem lehet
egy fűtésrendszert vagy egy hangosító berendezést sem tesztelni
egy sportcsarnokban közművesítés nélkül. Így a munkálatok átadása késik, és az időközi
költségek a minisztériumot terhelik. Az új rendelkezés értelmében
a kedvezményezettek, az önkormányzatok érdeke lesz minél hamarabb elvégezni a rájuk háruló
feladatot, így a közpénzt is megtakarítjuk, és a beruházás is hamarabb megnyílhat a közösség
számára” – hangsúlyozta a szaktárcavezető. Hozzátette: a szorgos
önkormányzatok eddig is elvégezték ezt a feladatot, őket nem érinti
hátrányosan az új jogszabály.
(RMDSZ-tájékoztató)

Korlátozások Arad megyében

Arad megyében két település – Dézna (Dezna) és Ignafalva (Igneşti)
– fertőzöttségi rátája elérte a 4 ezreléket. A két településen hétvégén 20
órától kijárási tilalmat és az üzletekben rövid munkaprogramot vezettek
be. A korlátozásokat akkor oldják fel, ha a fertőzöttségi ráta 3,5 ezrelék
alá csökken. A két településen az éttermeket, a kávézók zárt tereit, az
előadótermeket, klubokat bezárták, a nagy közönséget vonzó szabadtéri
rendezvényeket betiltották. (Agerpres)
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Egy álom vált valóra

erénye egy vezetőnek, hogy csapatot tud maga köré építeni, meg tudja
győzni a közösséget arról, amit fontosnak tart, majd pedig kitartóan
építkezni tud.
– Sajó Norbert rendelkezik ezekkel az erényekkel. A Solidaris
Egyesület néhány éve már a közösség szolgálatában áll a Telefonos
Szeretetszolgálattal, azokkal a
szálláshelyekkel, amelyeket Kolozsváron és Marosvásárhelyen működtetnek az orvosi kezelésre
érkezők és az őket kísérők számára,
illetve a népfőiskola megálmodásával.
A népfőiskolának Erdélyben jelentős hagyománya van a két világháború között, az akkori társadalmi
kontextusban elhelyezve hozzájárult ahhoz, hogy a vidéki embereket
egy olyan intézményes rendszerben
szólítsa meg, amely lehetővé tette a
gazdálkodó embereknek, a pedagógusoknak, tanítóknak, hogy évente
több alkalommal találkozzanak, és
a kor nagy kérdéseire, kihívásaira
megoldásokat, válaszokat keressenek. Ezt a hagyományt folytatni
kell.
A vidéken és a városon élő embereknek több időt kellene eltölteniük egymással, közösen kell
gondolkodniuk a világ kérdésein, a Összefogás az egyenlőség
A népfőiskolának Erdélyben népfőiskola ennek a gyakorlati jegyében
hagyománya van
Péter Ferenc, a Maros Megyei
tudás átadásának is keretet fog bizKelemen Hunor RMDSZ-elnök tosítani – mutatott rá a miniszterel- Tanács elnöke is elismerően szólt az
gratulált a Solidaris Egyesületnek, nök-helyettes, aki támogatásáról egyesület munkájáról és a kezdeményezésről.
és kiemelte: az egyik legfontosabb biztosította az egyesületet.
– Ahhoz, hogy segíthessünk, fontos, hogy a szegényekre ne problémagócként,
hanem
hozzánk
hasonló emberekként tekintsünk, és
tájékozódjuk helyzetükről, igényeikről… A tavalyi év az összefogás
jegyében telt, a Maros Megyei Tanács együttműködési megállapodást kötött a Solidaris Egyesülettel
és a Maros megyei Vöröskereszttel.
A cél az volt, hogy mindenik szervezet a maga tudásával, infrastruktúrájával,
kapcsolataival,
önkénteseivel járuljon hozzá, és segítse mindazokat, akik a járványhelyzetben elrendelt megszorítások
miatt nehéz helyzetbe kerültek.
Ehhez az összefogáshoz számos
szervezet csatlakozott. Az önkéntesek élelemmel, bevásárlással,
gyógyszerek kiváltásával, azaz
minden lehetséges eszközzel segít-

(Folytatás az 1. oldalról)
A pénteki avatóünnepségen az
egyesület munkatársai beszámoltak
az eddigi megvalósításokról, illetve
ismertették a további terveiket. Az
eseményen részt vett Kelemen
Hunor miniszerelnök-helyettes, az
RMDSZ elnöke, aki kerékpáron gurult be Bedébe, Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke, valamint Oláh Dénes főesperes. A vendégeket Sajó Norbert, a Solidaris
Egyesület vezetője köszöntötte.
– Innen, Bedéből üzenünk a
nagyvilágnak. Mégpedig azt, hogy
még mindig érdemes álmodni. Azt
is szeretnénk megüzenni, hogy ezek
az álmok néha valóra is válnak. Milyen álmunk lehet 2021-ben itt,
Szentháromság és Vadasd között,
ebben az alig 120 lelkes zsákfaluban? Szeretnénk megállítani az
időt! Szeretnénk gyümölcsfákat ültetni és kutakat ásni! Szeretnénk, ha
a bedei Erdélyi Népfőiskola egyszerre lenne a táborozók öröme, a
beszélgetők csendje és a kérdezők
válasza – fogalmazott, majd köszönetet mondott mindazoknak a vállalkozóknak, intézményeknek és
magánszemélyeknek, akik támogatásukkal oroszlánrészt vállaltak
ezen álom valóra váltásában.
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Fotó: Nagy Tibor

egészségügyi szűrővizsgálatokig
számos területen próbál majd az
Erdélyi Népfőiskola segítő kezet
nyújtani.
Sajó Enikő, a Solidaris Egyesület sajtófelelőse lapunk érdeklődésére elmondta: hisznek abban,
hogy a vidéken élők képzése hozzájárulhat az életszínvonaluk javulásához is.
A népfőiskola célja, hogy a városi és a vidéki embert közelebb
hozza egymáshoz, hogy egymástól
tanulhassanak, illetve közérdekű
témákat vessenek fel, a tavaly például az örökbefogadásról volt egy
érdekes beszélgetés a bedei helyszínen. Próbálnak az emberek gondolkodására hatni, ugyanis a
Telefonos Szeretetszolgálatnál rengeteg nélkülözővel találkoznak, és
az esetek túlnyomó részében a
szükséghelyzet csupán rossz döntések sorozatának, tudatlanságnak,
A pénzbeosztástól
vagy éppen meggondolatlanságnak
a következménye, így amennyiben
a szűrővizsgálatig
Az észszerű pénzbeosztástól az sikerülne az emberek gondolkodáeltevésekig, a táplálkozástól az sára is hatni, talán a nélkülözések
egy része elkerülhető lenne.
– Gyakran tapasztaljuk, hogy
egy adott problémával hívnak fel
bennünket, viszont annak az okát
nem látják a rászorulók, és rendszeresen ugyanazokat a hibákat követik el, ezért szeretnénk segíteni
nekik abban, hogy jó döntéseket
hozzanak, észszerűen gazdálkodjanak a bevételükkel, próbálják meg
beosztani a pénzt. Szeretnénk arra
is rávilágítani, hogy a nyári bőségben el lehet raktározni az élelmet
azért, hogy télen legyen amit elővenni a kamrából, illetve hogy erre
milyen módszerek vannak. Ugyanakkor szeretnénk szűrővizsgálatokat biztosítani a vidéki emberek
számára, mert azt látjuk, hogy
azok, akik állatokat tartanak, gazdaságot vezetnek – amit nem tudnak otthagyni –, általában nem
mennek be a városba például akár
egy szemészeti vagy egy hallásvizsgálatra sem. Ezért egészségügyi szűrővizsgálatokat is tervezünk a bedei helyszínen, már
egyeztettünk szakorvosokkal, akik
vállalnák ezt. Illetve szeretnénk különféle közérdekű témákat felvetni,
például, hogy a műtrágyahasználat
milyen hatással van az egészségünkre, valamint ügyvédeket meghívni, ugyanis sok a telekkel,
hagyatékkal kapcsolatos probléma
– ismertette nagyvonalakban a további terveiket Sajó Enikő.

séget nyújtottak bárkinek, akinek
arra szüksége volt. Örömmel tölt el,
hogy a Solidaris Egyesületnek
immár 13. alkalommal sikerült tábort szervezni a hátrányos helyzetű
kiskorúaknak, és mindent megtesznek azért, hogy ezek a gyerekek
emlékezetes nyári élményekkel
gazdagodjanak. Az egyesület által
tett lépések az egyenlőség jegyében
való összefogást jelentik számomra,
hiszen lehetővé teszik, hogy azok a
gyerekek is részesülhessenek élményekben, akiknek az anyagi helyzete egyébként ezt nem engedné
meg – mutatott rá a megyei tanács
elnöke.
Oláh Dénes főesperes Isten áldását kérte az egyesület munkásságára, Takács Béni falufelelős pedig
arra kérte falutársait, a bedei lakosokat, hogy ők is forduljanak olyan
szeretettel az egyesület felé, amilyennel az egyesület a falu felé.
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Új idősotthon nyílik

Szerkesztette:MenyhártBorbála

Számos pályázat, beruházás van folyamatban

majd el ezeket a projekteket, ellenben nem így történt, csak idén nyáron derült ki, hogy nyertes lett a
marosszentgyörgyi pályázat, nemrég került sor a szerződés aláírására. A több mint kétmillió lej
értékű pályázatnak köszönhetően
minden tanterembe okostáblákat
szerelnek, minden tanár hordozható
számítógépet, a diákok nagy része
pedig táblagépet kap. Folyamatban
van a közbeszerzés, és remélhetőleg az év végéig sikerül megvásárolni az eszközöket, és a
marosszentgyörgyi iskola élen jár
majd a digitalizált módszerekkel
zajló oktatás terén.

A Márton Áron negyedben

A Márton Áron lakónegyed korszerűsítése, a Tófalvi utca felújítása, az iskola digitális eszközökkel
való felszerelése, valamint a közvilágítás költséghatékonyabbá tétele csupán néhány azon beruházások
közül, amelyek folyamatban vannak, vagy rövidesen
elkezdődnek Marosszentgyörgyön. A munka teljes
gőzzel folyik, annak ellenére, hogy a nagyközség idén
szűkösebb költségvetésből kell gazdálkodjon amiatt,
hogy a járványhelyzet pluszkiadásokat szült: a nehéz
helyzetben lévő családokat támogatni, a lépcsőházakat és közterületeket rendszeresen fertőtleníteni kellett, valamint az oltóközpont fenntartásához is hozzá
kellett járulnia a községnek.
Rövidesen elkezdődik a település
legnépesebb lakónegyedének, a Márton
Áron negyednek a felújítása – tudtuk
meg Sófalvi Szabolcs polgármestertől.
Ez az utolsó tömbháznegyed Marosszentgyörgyön, amely még felújításra
vár. Néhány napja fejezte be a gázvállalat a gázvezetékcserét a helyszínen, és
a vállalkozó, aki megnyerte a közbeszerzést, éppen az, aki a községben, a
Patak utcában dolgozott, csapatának ott
még néhány napi munkája van, és elvileg már a munkások a héten át is mennek a Márton Áron negyedbe, és
nekifognak a korszerűsítésnek. Új aszfaltréteg kerül az úttestre, megújulnak
a járdák, parkolóhelyeket, valamint egy
játszóteret is kialakítanak. A helyi költségvetésből végzett beruházást előreláthatólag két hónap alatt be is fejezi a
kivitelező – tette hozzá a község vezetője.

Takarékos közvilágítás

Nemrég egy újabb innovatív pályázatot nyert a község, aminek köszönhetően korszerűsítik a közvilágítást Marosszentgyörgyön, Tófalván
és Csejden. Sófalvi Szabolcs kifejtette, minden oszlopra takarékos, LED típusú világítótesteket szerelnek, illetve „okos” programozás alapján fog működni
a teljes rendszer, azaz a világítás intenzitása csökken,
illetve erősödik majd annak függvényében, hogy
éppen milyen a forgalom az adott helyszínen, ugyanakkor a főúton az átjárók környéke jobban meg lesz
világítva. Ezen beruházásnak köszönhetően, a jelenlegi költségekhez viszonyítva, mintegy hatvan százalékkal csökken majd a villamosenergia-fogyasztás a

Előreláthatólag szeptember
közepén magán idősotthon
nyitja meg kapuit Marosszentgyörgyön a Sósfürdő utcában, csendes környezetben,
korszerű épületben, amely
harminc bentlakó befogadására alkalmas. A közösségi
otthonban kiemelt hangsúlyt
fektetnek majd az idősek rehabilitációjára.

A marosszentgyörgyi fürdő
szomszédságában lévő idősotthont
Marinela Gombos, a közismert marosvásárhelyi Rheum Care kezelési
és rehabilitációs központ vezetője
álmodta meg és hozta létre. Lapunk
érdeklődésére Marinela Gombos,
aki mintegy négy évtizede a rehabilitációs szakterületen dolgozik, kifejtette: Marosszentgyörgyön is
működtetnek egy rehabilitációs
központot, Sorel és Sorela néven,
amit elhunyt testvére emlékére hozott létre.
Mint mondta, az idősotthon megnyitásával régi álma válik valóra,
ugyanis a Rheum Care-nél nagyon
sok páciensük van, akik agyvérzés,

vagy súlyos törések után hosszú
ideig rehabilitációra szorulnak,
mozgásukban korlátozottakká válnak. A Rheum Care-nél biztosítják
számukra a szükséges kezeléseket,
ellenben a férőhelyek száma véges,
és sok esetben hosszú távon a hozzátartozók nem tudják ellátni mozgáskorlátozottá vált szerettüket.
Innen jött az ötlet, hogy idősotthont
hozzanak létre, ahol megfelelő ellátást tudnak biztosítani ezeknek a
személyeknek. A Sósfürdő utcai otthon harminc bentlakó befogadására
alkalmas, már van várólista, és a
személyzet kiválasztása is megtörtént, az asszisztensek, ápolók
mellett orvos, pszichológus, kinetoterapeuta gondoskodik majd a bentlakókról.
Kiemelt
hangsúlyt
fektetnek a rehabilitációs ellátásra,
illetve egyik fontos célkitűzés, hogy
folyamatosan
tevékenységeket
szervezzenek az idősek számára –
mutatott rá Marinela Gombos, akitől megtudtuk, hogy reményeik szerint szeptember közepén meg is
nyitja kapuit a korszerű, új intézmény.

Ifjúsági tábor volt Csejden

Sófalvi Szabolcs polgármester

községben – hangsúlyozta a polgármester. Jelenleg
folyamatban van a műszaki tervezés, utána követkeHamarosan hozzálátnak a Tófalvi út
zik majd a közbeszerzés, és remélhetőleg még az idén
leaszfaltozásához
elkezdhetik felszerelni a lámpatesteket. A KörnyezetA polgármester elmondta, rövidesen a község leg- védelmi Alapnál nyert pályázat összege meghaladja a
hosszabb utcája, a Tófalvi út teljes felújításának is ne- másfél millió lejt.
kifognak. A gázvállalat által végzett vezetékcsere
kissé elhúzódott, mivel a bekötések során némi gon- A tervek szerint egy hónap múlva nyit újra
dok adódtak, de végre eljutottak oda, hogy várhatóan a fedett műjégpálya
A nyári szünet után szeptember végén, október eleszeptember elején elkezdődhet a Tófalvi utca korszerűsítése. Első fázisban új aszfaltréteg kerül az úttestre, jén ismét megnyitja kapuit a marosszentgyörgyi fedett
ezt a gázvállalat végzi, és annak függvényében, hogy jégpálya – közölte érdeklődésünkre Sófalvi Szabolcs.
milyen ritmusban halad a munkával, a község is hoz- Mint mondta, nagy öröm ez a marosszentgyörgyi és
záfog a járdaépítéshez. A kerékpársáv kialakítására környékbeli gyerekeknek, családoknak, ugyanis ez az
előreláhatólag jövő tavasszal kerül majd csak sor. A egyedüli létesítmény a megyében, ahol már szeptemközségvezető szerint a munkálat miatt nehézkes lesz ber végétől április végéig korcsolyázni, jégkoronugyan a közlekedés az amúgy igen forgalmas környé- gozni lehet. A Székelyföldi Jégkorong Akadémia által
ken, viszont szerencsére a Tófalvi út mindenik szaka- idén létrehozott műjégpályán zajló tevékenységekre
szán vannak leaszfaltozott mellékutcák, ahová több száz gyerek (ezek mintegy fele marosszentgyörgyi) van feliratkozva, akik korcsolyázni tanulnak,
problémamentesen el lehet terelni a forgalmat.
sokan pedig a jégkorongot űzik szenvedélyesen. A
Digitális eszközök az iskolának
községvezető elárulta, azt szeretnék, hogy az iskoláA község tavaly novemberben nyújtott be egy pá- soknak (a nulladikosoktól a nyolcadik osztályosokig)
lyázatot az iskola digitális eszközökkel való felszere- havonta legalább egyszer olyan tornaórájuk legyen,
lésére, abban reménykedve, hogy a járványhelyzet amit a jegen töltenek, azaz beiktatnák ezt a sportot az
miatti online oktatás közepette sürgősségileg bírálják iskolai tevékenységek közé.
Miután február végén
megnyílt a műjégpálya, a járványhelyzet szülte korlátozások miatt a nagyközönség
számára nem tudták elérhetővé tenni, most azonban remélhetőleg azokban az
időintervallumokban, amikor
nincsenek edzések, bajnokságok, fogadni tudják majd a
szabadidős korcsolyázókat is
– tette hozzá a polgármester.
Újranyit a fedett műjégpálya

Nemzetközi ifjúsági keresztyén tábor helyszínéül szolgált augusztus első hetében a
csejdi református parókia udvara, ahol hollandiai, magyarországi és helyi fiatalok
táboroztak, és amellett, hogy
a különféle programok révén
lelkileg, szellemileg gazdagodtak, önkéntes munkát is
végeztek.

Bíró Jenő csejdi református lelkész lapunknak elmondta: két éve
tervezik a tábort, azonban a járványhelyzet miatt csupán most sikerült
csak megszervezni. Az elképzelés az
volt, hogy a hollandiai appeldorni, a
magyarországi szigetszentmiklósi
testvérgyülekezet, a felvidéki dunakarvai testvértelepülésről érkező,
valamint a csejdi fiatalok között tapasztalatcsere valósuljon meg. A találkozó célja az volt tulajdonképpen,
hogy a jövőre nézve megteremtsék
ennek a tábornak az alapjait, ugyanakkor egy táborozóhely létrehozását
is tervezik Csejden, ugyanis az egy-

ház rendelkezik egy telekkel, amely
erre a célra alkalmas lenne. A tevékenységek a lelkészi hivatal udvarán
zajlottak, a külföldi vendégek a helyi
kultúrotthonban, illetve családoknál
voltak elszállásolva. A tábor idején
elsősorban a szellemi tevékenységre
fektették a hangsúlyt, a bibliai üzenetek tanulmányozására, értelmezésére, számos foglalkozásba vonták
be a gyerekeket, fiatalokat, akik
emellett önkéntes munkát is végeztek a parókia udvarán, lelkesen segédkeztek a tereprendezésben,
favágásban, valamint a gyülekezeti
háznak egy részét is kissé felújították, javítgatták a segítségükkel.
Több mint húsz 14–23 év közötti fiatal vett részt a táborban, a karvaiak
bürokratikus okok miatt nem lehettek jelen, viszont ők is részesei a
kezdeményezésnek. A helyi fiatalok, gyerekek, illetve a falubeli felnőttek is lelkesen bekapcsolódtak a
tevékenységekbe, így mintegy
nyolcvan személyt sikerült megmozgatnia a tábornak.
A lelkésztől megtudtuk, hogy az
egyháznak háromhektárnyi területe
van a falu végén,
egyelőre egy puszta
telek, de igen szép
helyen, az erdő alatt,
azt szeretnék táborhellyé alakítani. A
terveik szerint első
lépésben, önerőből,
akár közmunkával
felhúznának oda egy
kisebb épületet, majd
megpróbálnának pályázni a további építkezésre.
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Lovrencsics megsérült,
nem játszhat
a válogatottban

Verstappen nyerte az el sem
indított futamot Belgiumban

Max Verstappen, a Red Bull holland
versenyzője nyerte a vasárnapi Forma1-es Belga Nagydíjat, amelyet a heves
esőzés és az erős szél miatt el sem tudtak indítani. A 23 éves pilótának ez az
idei hatodik és pályafutása 16. futamgyőzelme.
Verstappen mögött George Russell,
a Williams brit versenyzője lett a második, míg honfitársa, a címvédő és
hétszeres világbajnok Lewis Hamilton
(Mercedes) a harmadik.
A verseny a heves esőzés és az erős
szél miatt nem rajtolhatott helyi idő
szerint 15 órakor, 25 perccel később
pedig a mezőny két kört tett meg a biztonsági autó mögött, majd a versenybíróság piros zászlóval félbeszakította
az eseményt.

Csaknem három és fél órás várakozást követően 18.17 órakor újfent kigurultak a versenyautók a pályára a
safety car mögött, de két kör után
ismét visszatértek a bokszutcába, mert
piros zászlóval megint leállították a
körözést.
Az újraindításnál ugyanakkor egyórás időhatárt rendeltek el a versenybírók, ennek a leteltét viszont végül
nem várták meg, 30 perc után végeredményt hirdettek, mert az időjárás nem
javult. A mezőny így gyakorlatilag a
rajtsorrendnek megfelelően „ért
célba“, az első tíz helyen zárók pedig
a helyezésükért járó világbajnoki pontok felét kapták meg.
A világbajnokság a hét végén Hollandiában folytatódik.

Lovrencsics Gergő bokasérülést szenvedett, így nagy valószínűséggel nem állhat a magyar labdarúgó-válogatott szakmai stábjának rendelkezésére a soron következő világbajnoki
selejtezőkön.
A magyar szövetség a Twitter-odalán tudatta hétfőn, hogy
a játékos megsérült klubcsapata, a Hajduk Split vasárnapi bajnoki mérkőzésén.
„A válogatott orvosi stábja ma elvégzi a szükséges vizsgálatokat, de majdnem biztosnak tűnik, hogy a következő másfél hétben sajnos nem állhat a szakmai stáb rendelkezésére“
– írták.
A magyarok csütörtökön az Eb-döntős angolokat fogadják
a Puskás Arénában, vasárnap az albánok vendégeként lépnek
pályára, majd jövő szerdán az andorraiakkal játszanak,
ugyancsak otthon.

Jó meccs, rossz eredmény

A harmadik mérkőzését sem
tudta megnyerni hazai pályán ebben
az idényben a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK. Azonban ha az előző
két meccsen elszenvedett vereségek
vérszegény teljesítmények következményei voltak (az más kérdés,
hogy az ellenfelek sem igazán érdemeltek győzelmet), ezúttal kimaradt
lehetőségek egész sora előzte meg
a súlyos játékvezetői tévedés után
kapott gólt. A hajrában sikerült
ugyan egyenlíteni, de hét forduló
után a mindössze hat pont mélyen a
várakozások alatti idénykezdetnek
számít. Amúgy ez a harmadik
meccs ebben az idényben, amelyet
a Sepsi OSK-nak a játék alapján
meg kellett volna nyernie (korábban
ilyenek voltak a Farul és a FCSB elleniek), fordított eset még nem történt.
Hatalmas lendülettel kezdett az
OSK, és az első néhány percben
„ráborította“ a pályát a vendégekre,
csupán az első négy percben négyszer kellett Papnak közbelépnie.
Igazán veszélyes Csuncsukov sarokra tartó lövése volt, amelyet
szögletre ütött a vendégek kapusa,
majd a 4. percben Ňinaj megpattanó
közeli lövésébe még bele tudott
kapni, hogy fölétolja. A Botosán
egyetlen említésre méltó támadását
az első félidőben, a 19. percben
jegyezhettük, amikor a Santos elől
tisztázó Ștefănescu szinte öngólt
vétett. Szünetig azonban még kimaradt három hatalmas szentgyörgyi
lehetőség. A 38. percben Golofca
tört be a jobb szélen, de éles szögből nem tudta becsapni Papot, egy
perccel később Csuncsukov előzte
meg a védőjét, de túl közel került
Paphoz, akiről kipattant a labdája,

ugyanő duplázott, ám Dawa a gólvonalról kivágta. A szöglet után
Csuncsukov fejese milliméterekkel
szállt mellé.
A szünetben beküldött játékosok
nem pörgették jobban fel a Sepsi
OSK játékát – ellenkezőleg. Noha
továbbra is az OSK támadott,
nyomta a játékot Pap kapuja felé, a
nagy lehetőségek Niczuly kapuja

pusának Tóth Alpár bizonyult, Csécs Zalán is
közel állt a gólkirályi cím megszerzéséhez, és a
torna legidősebb játékosa is a nyárádmentiek köMagyarországi testvérvárosa, Örkény meghí- réből került ki a 65 éves Csíki Sándor személyévására nemzetközi labdarúgótornán vett részt az ben.
anyaországban Nyárádszereda küldöttsége.
A Magyarok Világkupája elnevezésű kispályás tornán a Maros megyei
kisváros csapata az első helyen végzett, maga mögé utasítva további hét
alakulatot az örkényi városnapok keretében, a Vitéz kupáért kiírt hagyományos rendezvényen.
A szeredai öregfiúk együttesének
tagjai: Novák Vilmos, Csíki Sándor,
Orbán István, Ardelean Emil, Veress
Endre, Oprea Róbert, Tóth Alpár,
Aszalos Árpád, Csécs Zalán.
A győztesnek kijáró serleg elhódítása mellett a csapat további kiemelkedőt is nyújtott: a torna legjobb
játékosának Oprea Róbert, legjobb kaFotó: Nyárádszereda önkormányzata
Gligor Róber László

A vb-pontversenyek állása

Bálint Zsombor

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

elé költöztek. A 60. percben Papa
keresztlövése a kapufáról pattant
vissza Niczuly kezébe, egy perccel
később pedig, miután a védők haboztak kivágni, Ongenda labdáját a
hazai kapus a léc alól tolta fölé. A
szögletből azonban gól született.
Kovács István játékvezető nem
vette észre, ahogy Chindriș hátulról
két kézzel fellökte a fejelni készülő

Jegyzőkönyv

Fotó: a Hajduk Split közösségi oldala

Nyárádszeredáé a „Világkupa”

Eredményjelző

Forma–1-es Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps (1 kör, 7,004 km)
* a pontszerzők: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 3:27.071 perc, 2.
George Russell (brit, Williams) 1.995 másodperc hátrány, 3. Lewis Hamilton
(brit, Mercedes) 2.601 mp h., 4. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 4.496
mp h., 5. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 7.479 mp h., 6. Pierre Gasly
(francia, Alpha Tauri) 10.177 mp h., 7. Esteban Ocon (francia, Alpine)
11.579 mp h., 8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 12.608 mp h., 9. Nicholas Latifi (kanadai, Williams) 15.485 mp h., 10. Carlos Sainz Jr. (spanyol,
Ferrari) 16.166 mp h.
* pole-pozíció: Verstappen
* versenyzők: 1. Hamilton 202,5 pont, 2. Verstappen 199,5, 3. Lando Norris (brit, McLaren) 113, 4. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 108, 5. Sergio
Pérez (mexikói, Red Bull) 104, 6. Sainz 83,5, 7. Leclerc 82, 8. Ricciardo
56, 9. Gasly 54, 10. Ocon 42, 11. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 38, 12.
Vettel 35, 13. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 18, 14. Lance Stroll (kanadai,
Aston Martin) 18, 15. Russell 13, 16. Latifi 7, 17. Kimi Räikkönen (finn,
Alfa Romeo) 2, 18. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 1 p.
* csapatok: 1. Mercedes 310 pont, 2. Red Bull 303, 3. McLaren 169,
4. Ferrari 165, 5. Alpine 80, 6. Alpha Tauri 72, 7. Aston Martin 53, 8. Williams 20, 9. Alfa Romeo 3 p.
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Labdarúgó 1. liga, 7. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Botosáni FC 1-1 (0-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Kovács István (Nagykároly) – Ovidiu Artene (Vaslui), Andrei Constantinescu (Bukarest). Tartalék: Kovács Szabolcs (Nagykároly). Ellenőr: Florin Hincu (Brassó).
Gólszerzők: Dumitrescu (89.), illetve Chindriș (62.).
Sárga lap: Ștefănescu (35.), Păun (52.), illetve Braun (9.), Papa (84.).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea, Tincu (46. Eder),
Tamás Nándor (46. Dumitrescu), Păun (70. Bojić), Ștefănescu (70. Fofana), Golofca (63. Askovszki), Csuncsukov, Aganović.
FC Botoșani: Pap – Braun, Chindriș, Racovi\an, Dawa, Papa, Edjouma, Dragu (75. [igănașu), Mateus Santos (90+2. Șeroni), Ongenda
(75. Fili), Silva (68. Mensah).

Eredményjelző

* 1. liga, 7. forduló: Sepsi OSK – Botosáni FC 1-1, Kolozsvári CFR
1907 – Bukaresti FCSB 4-1.
* 2. liga, 5. forduló: Bukaresti CSA Steaua – Temesvári Ripensia
2-0. Az élcsoport: 1. CSA Steaua 13 pont, 2. Concordia Chiajna 13,
3. Petrolul 52 Ploieşti 12.
* NB I., 5. forduló: Gyirmót FC Győr – Puskás Akadémia FC 0-1,
Paksi FC – Újpest FC 2-1. Az élcsoport: 1. Kisvárda 12 pont, 2. Puskás
Akadémia 9, 3. Fehérvár FC 8.
* NB II., 6. forduló: BFC Siófok – Budafoki MTE 1-1, Vasas FC –
Kecskeméti TE Hufbau 1-1, FC Ajka – WKW ETO FC Győr 1-0,
Szombathelyi Haladás – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-0, Tiszakécskei LC – Dorogi FC 1-2, Soroksár SC – Nyíregyháza Spartacus
FC 2-3, Budaörs – Békéscsaba 1912 Előre 1-1, Szentlőrinc SE – III.
Kerületi TVE 4-1, Diósgyőri VTK – Pécsi MFC 3-0. Az élcsoport: 1.
Nyíregyháza 14 pont, 2. Dorog 12, 3. Haladás 12.

Mitreát, így zavartalanul fejelhetett
ő a jobb felső sarokba (0-1). Ez bizony támadó szabálytalanság kellett
volna legyen, de videóbíró hiányában Botosán jutott vezetéshez.
A kapott gól után összeomlott a
hazai csapat, és a gyors támadások
helyét langyos iramú keresztpaszszolgatások vették át. A vendég
együttes vezetett néhány veszélyes
ellentámadást, és az OSK képtelennek tűnt arra, hogy feltörje az ellen1. CFR
2. Rapid
3. Botosán
4. Farul
5. CSU Craiova
6. UTA
7. FCSB
8. Mioveni
9. Voluntari
10. Univ. Craiova
11. FC Argeş
12. Sepsi OSK
13. Târgovişte
14. Dinamo
15. Medgyes
16. Clinceni

7
7
7
7
7
6
7
6
7
7
7
7
7
7
6
6

fél védelmét. A 89. percben Dawa
azonban besegített egy hibás felszabadítással, amely az ötös vonalára
pattant, ahonnan Dumitrescu a hálóba fejelt (1-1). A fordításhoz
azonban túlságosan késő volt már.
A bajnokságban két hét szünet
következik a válogatottak mérkőzései miatt, a Sepsi OSK legközelebb
szeptember 13-án, hétfőn 21 órától
a CSU Craiova otthonában lép pályára.

A bajnokság állása
7
5
4
3
4
3
2
3
3
2
2
1
1
2
1
0

0
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2
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0
2
1
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0
1
1
1
3
1
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13-4
8-2
7-5
7-2
9-8
6-3
9-9
4-5
7-11
7-8
6-6
6-8
5-7
6-11
4-8
5-12

21
16
14
12
12
11
9
9
9
8
7
6
6
6
4
1
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Mások tapasztalataiból…

Kirándulás a Székelyföldre

Szerkeszti:MezeySarolta

A marosvásárhelyi Magányosok
Klubja augusztus 24-én reggel kirándulni indult a Balint-Transtól
bérelt gépkocsival a Székelyföld
felé. A kormánynál Tamási Áron
gépkocsivezető ült. A kirándulás
célpontjait klubvezetőnk, Kopacz
Imola nagyon részletesen és történelmi áttekintéssel ismertette.
Elinduláskor kiosztotta a tombolaszámokat, és megkezdődött a tárgyak kisorsolása, ami mindig
nagyon szórakoztató. Utunk során
többször kis ,,meglepi” ajándékokat osztott ki. Első állomásunk Segesvár volt, ahol meglátogattuk a
várat, ami Erdély egyik leglátványosabb és legjobb állapotban
megőrzött középkori építménye.
A XV. században nyerte el mai
arculatát a csipkeszegélyű várfalakkal, 14 toronnyal és 5 bástyával, melyek közül 9 torony – az
órásoké, a kovácsoké, a kötélverőké, a mészárosoké, a szűcsöké, a
szabóké, a csizmadiáké, az ónműveseké, a tímároké – és két bástya
ma is áll. Kirándulásunk következő
állomása Szejkefürdő volt, ott
megtekintettük a Mini Erdély Parkot, aminek a megálmodója a Székelyföldi Legendárium csapata. A
park célja, hogy maketteken bemu-

tassa a multikulturális Erdély építészeti sokszínűségét, fénykorukban jelenítve meg a régió minden
nemzetének legfontosabb épületeit.
A bemutatott épületek közül több
is az UNESCO világörökség része.
A maketteket Vajda Domokos és
Németh Hajnal Auróra képzőművész készítette, Gyöngyössy János
történeti grafikus szakmai irányításával. A Mini Erdély Park egyedi
Romániában, más európai parkok
ihlették, és így probáljuk népszerűsíteni nemzeti kulturális öröksé-

Egy év kiesés után folytathattuk
a cserealjás hagyományt: ha nyár,
akkor táborsorozat! Isten iránti hálával gondolunk vissza az idei gyerek- és ifjúsági tevékenységekre,
ugyanakkor támogatónknak, a magyar kormánynak is köszönjük a
Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül nyújtott támogatását.
Már tanévzárás előtt elkezdődött
a nagy készülődés, de furcsa izgalom lengte körül a szervezők és
résztvevők várakozását: beleférnek
a táborok a koronanaptárba még a
negyedik hullám előtt? S hálásan
konstatáltuk, hogy belefértek.
Július második hetében kezdődött a sorozat a nagyifisek Búzásbocsárdon tartott táborozásával,
mely rendezvény fő előadója az
egykori cserealjás segédlelkész –
immár hatodik éve búzásbocsárdi
lelkipásztor – Kötő Ferenc Barna
volt. A közel húsz fiatal számára a
lelki programok mellett lazításra is
sor került – a környék szép kirándulóhelynek bizonyult, melyben
Isten teremtő munkája tetten érhető.
Július utolsó hetében került sor
a konfirmandusok táborára. A megszokott helyszínek Magyaró és
Fickó, ahol a Takács lelkészházas-

pár jóvoltából igazán otthon érezhettük magunkat a negyvenegy fiatallal. A tábor első napján a
Kelemen-havasokban lévő barlangoknál túráztunk Vita Zoltán túravezetővel,
majd
a
bérelt
autóbusszal a szálláshelyül szolgáló Nimród ház udvarára érkeztünk, ahol rekreációs és lelki
programokon vettünk részt a következő napokban. Igazán mély beszélgetések voltak, örömmel
emlékszünk vissza az alkalmakra.
Augusztus első hetében sikerült
megszervezni a kisifisek táborát is,
melynek húsz résztvevője szintén a
Kelemen-havasok barlangútvonalán túrázhatott a kezdőnapon Vita
Szabolcs túravezető irányításával.
Útközben zarándokzsoltárokat olvastunk, majd a folytatásban ezeket mélyítettük el, s ültettük át a
magunk élethelyzetébe. A közvélemény-kutatás alapján kiderült,
hogy a fiatalok értékelték a lelki
programokat is, de a legnépszerűbb
programpontok mégiscsak a péntek esti tábortűz és a szombati métabajnokság voltak… Reméljük,
ezek által is sikerült átadni a ránk
bízott üzenetet!
A cserealjás táborsorozat záródarabja az augusztus utolsó heté-

Végre, tábor!

Fotó: Fejérgyházi Tünde

günket. Az épületmakettek között
több mint 300 méter sínpályán körutazást lehet tenni a mini székely
gőzösön. Ezután Vármező felé vettük az irányt, a Vándor fogadó nagyon szép környezetében a
kirándulók nagyobb része a hely
specialitását, pisztrángot fogyasztott. Kirándulásunk során csodás
élményekkel gazdagodtunk, és
szívből köszönjük Kopacz Imola
klubvezetőnknek a kitűnő szervezést és a sok befektetett munkát.
CzeránErzsébet
A rovatban közölt levelek
tartalmáért, a tényállítások
hitelességéért a szerzők
a felelősek.
Elektronikus postán is
fogadjuk leveleiket.
A levélírók minden esetben
tüntessék fel
telefonszámukat
és lakcímüket. Címünk:
nepujsag@e-nepujsag.ro

ben megszervezett vakációs bibliahét volt, mely idén is sok gyereket
megmozgatott. A program mindennap a templomban kezdődött közös
énekléssel, ráhangoló játékokkal,
majd korcsoportok szerinti leosztásban folytatódott az elmélyítés.
Összesen 135 gyerek fordult meg a
rendezvényen, s ennek a nagy
sereg gyereknek a kényelméről és
tanításáról harminc önkéntes gondoskodott (lelkészek, óvónők,
szanitécek, ifisek, zenészek). Felemelő érzés volt újból gyerekek
által megtöltött templomban, udvaron, termekben szórni a magokat.
Még egyszer szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek a segítségért, azoknak is, akik akár az
imádságukkal is hozzájárultak a táborsorozat sikeréhez. Emberé a
munka, Istené az áldás… ebben reménykedünk!
Baricel-KissKrisztián

… is lehet tanulni, ha nincs elég
fantáziánk vagy képzettségünk
ahhoz, hogy valamit jól tervezzünk
meg, és gondosan kivitelezzünk. Az
előző írásomban megemlítettem az
Eminescu-szobor környéki borzalmas „építményeket”, a részletek
csak most jönnek.
Nem vagyok műépítész, sem kertész, tehát csak egyszerű, sétáló
nyugdíjasként mondok véleményt a
városban található furcsaságokról.
A szobor környékének építészeti
tervét valakik megrajzolták, mások
rábólintottak, egy dolgos csapat
pedig elkészítette. A kincstárnok kifizette, az idő vasfoga megrágicsálta, az eső és a hideg is elvégezte
a maga romboló munkáját, nem beszélve a város úri közönségéről.
Egyeseknek tetszett a terv, másoknak nem. Egy biztos: a közönség
nem fogadta a szívébe. Mert ha
igen, akkor a nyugdíjasok ott ülnének a padokon, és az unokák ott
kergetőznének az omladozó műkő
labirintus ösvényein. Nem ez történik, így nem lehet szidni a „büdös

kölköket”, hogy ők rugdossák le
vagy feszegetik fel játékszerszámaikkal a kőlapokat… Majd egyszer
valamelyik városgazda megunja, és
újat terveztet a helyére. Az is bele
fog kerülni egy zsák pénzbe, s
annak is lesznek kritikusai stb.
A néhány árnyi terület „úthálózata” sem túl praktikus, ez abból is
látszik, hogy a konok gyalogosok
igazítottak egyet a tervező elképzelésén. A buszmegálló melletti zebrán átjőve nem kerülgetik a
szigeteket, sziklákat és egyéb tereptárgyakat, hanem „toronyiránt” átvágnak a gyepen. Európa észszerűen működő államaiban már ötven
éve fölvették a park- és tájépítők
zsebkönyvébe az egyik fontos alapelvet: a gyalogosok mindig a legrövidebb utat fogják választani, ezért
azokat kell leaszfaltozni, s nem a
tervező fantáziája után kell menni.
Majd a mi embereink is megtanulják, de addig még sok időnek
kell eltelnie, nem beszélve az elprédált közpénzekről…
KuszálikPéter

Véget ért a MaKiTa tábor

Vasárnap hálaadó szentmisével
zárult a XI. marosszentgyörgyi kis
művészek nemzetközi tábora.
A hétfőn kezdődő táborban a
részt vevő gyerekek különböző vallási és művészeti foglalkozásokon
vettek részt tanárok és művészek
közreműködésével: ének-kórus, néptánc-, népdal-, citera-, gitároktatás,
rajz, kézműves-foglalkozás, horgolás. A tábor témája az Oltáriszentség
volt a Budapesten megrendezésre
kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való tekintettel –
több, eucharisztiáról szóló éneket tanultak meg a táborozók.
Pénteken és szombaton kiránduláson vettek részt, első állomásuk a
mikházi ferences kolostor volt –
ahol felfedezték gr. Petky Dávid sírját –, betértek a Csűrszínházba, a
következő állomás Szováta volt. Ott
bejárták a Só útját, élmény volt a telepi vonatozás és a kilátótorony
nyújtotta látvány. A tervbe vett péntek esti szereplés a Petőfi parkban
felállított szabadtéri színpadon a
vihar és az eső miatt elmaradt. A főpróbát megtartották a Csűrszínházban, illetve a Csendes utcai napközi
otthonban.
Szombaton Torboszlón betértek a
dr. Madaras Sándor és családja által
létesített kétszintes Csűrmúzeumba,

ahol Erdély székely, szász és román
vidékeinek régi használati tárgyaival ismerkedhettek meg.
A vasárnapi táborzáró szentmisén a táborozók énekeltek, zenéltek,
megemlékeztek Márton Áron püspök születésének 125. évfordulójáról. A szentmise után a szülők, más
érdeklődők megnézhették a gyerekek munkáiból készült kiállítást.
Sikeres tábort csakis összeforrt,
jó közösség tud létrehozni. Köszönet jár a szülőknek, a részt vevő
gyerekeknek, oktatóknak – Bőr Hunyadi Gyula (citera), Bakó Tihamér
(zongora, rajz, interaktív játékok),
Simon Janka (ének, gitár, kézművesség, interaktív játékok), Simon
Csenge (ének, kézimunka), Simon
Kinga (ének, néptánc) –, a szovátai
vendégfogadó Bakó családnak és
nem utolsósorban Bereczki Sándornak, aki őrködve, hiányosságokat
pótolva végigkísérte a tábori tevékenységeket. Köszönet a római katolikus plébániának és Baricz Lajos
plébánosnak, a polgármesteri hivatalnak, a Maros Megyei Tanácsnak,
a Communitas Alapítványnak és a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek
a tábornak nyújtott támogatásért.
SimonKinga, Szent Cecília
Egyesület, Marosszentgyörgy
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Zárult a Vásárhelyi Forgatag

Más volt, és mégis ugyanaz

Más volt az idei Vásárhelyi
Forgatag, sok szempontból
különbözött az elmúlt évek
rendezvényeitől: új helyszíneken, részben megújult csapattal, és új – sokszor kényszerű
– körülmények között zajlott.
A nyolcadik alkalommal záródó rendezvény célja azonban ma is ugyanaz: összekötni
a marosvásárhelyieket, összekötni a kultúra, a tánc, a zene,
a közösségi élmények és párbeszédek révén.

Vasárnap este a népszerű Kowalsky meg a Vega koncertjével zárult Marosvásárhely főterén a 8.
Vásárhelyi Forgatag. A magyarországi zenekar koncertjén tele volt a
Színház tér bulizó tömeggel, egyszerre énekelték a kedvelt slágereket a nagyszínpadon zenélőkkel. A
szervezők és a résztvevők szerint is
ez az esemény volt a háromnapos
rendezvény legnépszerűbb programpontja.
Egy nulladik nappal már csütörtökön elkezdődött a rendezvénysorozat, majd péntektől vasárnapig
nem lehetett nem észrevenni, hogy
Marosvásárhelyen „forgatagoznak”
az emberek. Új központi helyszíneket vettek birtokba a résztvevők, hiszen először zajlottak a nappali
rendezvények a marosvásárhelyi
várban, először özönlötték el a vásárosok a Vár sétányt, és a Forgatag
nagyszínpada is először került a főtérre, éppen a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház elé. Összesen 23
helyszínen mintegy 170 program

zajlott, kicsik, nagyok, fiatalok, idősebbek is kaphattak kedvükre valót
a kínálatban.
„Sok szempontból volt ez egy
célba érés, hiszen évek óta álmodoztunk arról, hogy egyszer a város
szívében forgatagozunk majd.
Ennek megszervezése nagy kihívás
volt, nemcsak azért, mert mindkét
főszervező új, de az elvárások is hatalmasak voltak, aminek igyekeztünk megfelelni, sokszor igazán
kényszerű körülmények között” –
fogalmazott a rendezvény egyik főszervezője, Szente Katalin. Az időjárás nem kedvezett minden
programpontnak, bizony volt, amikor az eső elmosta a rendezvényeket. Péntek délután például a
gyerekkoncertet is esőkabátban
nézték és táncolták végig a legelszántabb gyerekek és szüleik. De
vasárnap is kora délutánig úgy zuhogott, hogy sok eseményt nem lehetett megtartani.
„Közben pedig olyan rendezvényt kellett megszerveznünk,
amely minden szempontból megfelel a járványügyi intézkedéseknek.
Igen, maszkban ültünk a színházban, és maszkban tomboltunk a
koncerteken, és a jelenleg érvényes
jogszabályok köteleztek arra, hogy
bizonyos rendezvények látogatottságát védettségi igazoláshoz kössük. Mi köszönjük mindenkinek,
aki vette a fáradságot, és beregisztrált online vagy személyesen a rendezvényekre, netán tesztelte magát,
ha nem volt éppen beoltva, hogy
részt vegyen valamilyen esemé-

nyen. Köszönjük a türelmet, ha nem
ment minden a legsimábban. Reméljük, jövőre nem kell tökéletesítsük ezt a rendszert, mert egyszerűen
nem lesz szükség majd rá” – adott
hangot reményeinek Szente Katalin.
A Vásárhelyi Forgatag regisztrációköteles programjain pénteken
500 karszalagot osztottak ki, szombaton 1100-at, vasárnap pedig ez a
szám másfél ezerre emelkedett.
Ennél természetesen jóval többen
vettek részt a különböző programpontokon, egyrészt ott, ahol nem
kellett regisztrálni, másrészt a koncerteken is sokan voltak a „kordonon kívül”, vagyis nem közvetlenül

Simon Judit-Gyöngyi negyedik verseskötete

Cselekvő jelek a csendben

„Emberi valóságom egységében kétéltű vagyok, míg a testem a földön él, a lelkemmel
az egekig szárnyalok” – vallja
Simon Judit-Gyöngyi, a HIFARománia Egyesület elnöke,
aki negyedik verseskötetével
örvendezteti meg a lírai fohászokból erőt, nyugalmat meríteni képes olvasót.

Nagy Székely Ildikó

A Jel a világban – amíg a
Mennyországot ízlelem című kötet
108 imakölteménye a világjárvány
hozta bezártság évében született,
amint azt ajánlásában Szabó László
református lelkipásztor írja, „versei
egy fájdalmas-szomorú esztendő
kagylójában termett igazgyöngyök”. Felfelé mutató iránytűk ezek
az egymásba fűződő, a kötetből
szinte kiáradó alkotások. A nagybetűs Kegyelem megnyilvánulásai,
melynek Csata Éva, a kötetet megjelentető HIFA-RO Kiadó vezetője
szerint valóban ,,az a dolga, hogy
áradjon”.
A szerzővel a közelgő könyvbemutató apropóján beszélgettünk.
– A keltezésük alapján karanténverseknek is nevezhetnénk ezeket a
költeményeket. Hogyan, milyen inspirációk hatására születtek meg
benned a lelket a legnagyobb tiltások idején is szárnyalásra biztató
sorok?
– Számomra a 2020-as év a bezártságot illetően nem különbözött
túlságosan a korábbi esztendőktől,
hiszen a fizikai állapotom miatt a
hidegebb hónapokban amúgy sem
szoktam nagyon kijárni. Persze,
engem is átjárt néhány nyugtalanító
gondolat mind a személyes környezetemmel, mind az egyesületünkkel
kapcsolatban. Itt nemcsak az anyagi
háttér hiánya jelentette a legnagyobb gondot, hanem főként a

munkatársaink és a jogosultjaink
védelme, a munka átszervezése. Az
egyesületünk számára ez az időszak
nem jelentett leállást, hiszen nem
hagyhattunk cserben senkit. Próbáltunk alkalmazkodni. Az igazi
karantént, a megvonást azonban
számomra egyedül az jelentette,
hogy a járványhelyzet miatt, sok
más emberrel együtt, az elején nem
mehettem templomba, és nem járulhattam az Úr asztalához. Ez jó néhány márciusi versemben megfogalmazódik, például a Hiányzol,
Uram és a Megfosztott címűben.
Ugyanakkor időnként határozottan úgy éreztem, hogy nagy szüksége van a világnak erre a lelassulásra, befelé fordulásra. Ez az
időszak engedelmességre is tanított,
amitől sokan idegenkednek, pedig
az nem igába hajtja, hanem átformálja az embert úgy, hogy Isten is
jobban be tudjon férkőzni a lelkébe.
A versek születésére visszatérve,
mindeniknek megvan a maga története. Ha végigfutom a kötet tartalomjegyzékét, azonnal leperegnek
előttem a hozzájuk fűződő események.

„Szólj, Uram, hallja a Te
szolgád”

– Mások-e valamilyen szempontból ezek az imaköltemények, mint a
korábbi három kötet lírai fohászai?
– Sokszor megtapasztaltam már,
hogy a gondolatok átfolynak egyik
könyvemből a másikba. A tavalyi
könyvbemutatókon is időnként
azon kaptam magam, hogy a mostani kötetemről beszélek. Ugyanakkor ez alkalommal kimondottan a
Jóisten szavát hozzám eljuttató
csendre akartam ráhangolódni, és
erre tavaly sokkal több lehetőségünk is volt, mint bármikor máskor.
A kötet első verse (az ószövetségi
Sámuel szavaival élve), a Szólj,
Uram, hallja a Te szolgád (újévi fo-

gadalom) című is pontosan ezt a vágyat fejezi ki. Az elcsendesülés közben azonban rájöttem, hogy Isten
cselekvésre késztet, mert attól a pillanattól, hogy elkezdünk hinni, felelősséggel tartozunk másokért.
Az evangéliumot nemcsak megismerni kell, hanem hirdetni is. Ez
nemcsak abból ál, hogy megköszönjük, amit kapunk, hanem az
életünkkel, a szavainkkal, a tetteinkkel példát is kell mutatnunk. Ez
persze nem mindig sikerül, sokszor
megbotránkoztatunk embereket, de
az a fontos, hogy mindig felálljunk,
és adjunk lehetőséget a minket szerető Istennek arra, hogy felemeljen
bennünket.
– A költemények egy részében a
saját hangodon szólalsz meg, máskor az Úr nevében üzensz. Így
mintha a Teremtővel folytatott párbeszéddé válna a kötet.
– Időnként rájövök, hogy hiába
szeretném kifejezésre juttatni mindazt, ami bennem van, ez csak akkor
lehetséges, ha az Ő szemszögéből
írom le, mintha Ő mondaná. Gondoltam arra, hogy milyen jó lenne
egy olyan kötetet megjelentetni,
amelyben kizárólag Isten személyében fogalmazódnak meg a gondola-

a színpad előtt, ahová csak karszalaggal lehetett bejutni. A zárókoncert alatt például az egész Színház
téren, a Luxor üzletház teraszán, de
még a Rózsák terén is buliztak az
emberek.
„A programok megszervezésében közel negyven partnerszervezet
vállalt szerepet, és több tucat támogató, köztük több olyan is, amely
saját programmal érkezett a rendezvényre” – számolt be Jakab István
társfőszervező, aki szerint nagy
öröm, hogy a megszokott felhozatal
mellett – koncertek, előadások, kerekasztal-beszélgetések, népzenei
programok, családi programok,
sport, Egészségforgatag stb. – olyan

tok, de ez rendkívül nehéz feladat
lenne, hiszen ez nem így működik,
ez nem az én döntésem. Ez kegyelem, és a kegyelmet nem mi irányítjuk.

„Akkor is, ha zaj van…”

– Van-e kedvenced a 108 imaköltemény között?
– Az egyik A kifejezhetetlen SZERETET, melynek utolsó szakaszában megvallom, hogy ,,Te
vagy a SZERETET,/ szerelmes
szívem szeretője,/ a jó barátom és
testvérem,/ kedvesem és jegyesem,/
vágyakozásaim vendége,/ örök
létem beteljesítője.” A másik,
hozzám legközelebb álló vers a
Pohár című, amelyben a teljes megtisztulás, lelki ,,kavicsaim” elengedése iránti vágyamat öntöm
sorokba.
– Szinte az év minden napján született egy költemény, köztük jó pár
több napig érlelődött. Van-e számodra egy bizonyos inspirációs idő,
mennyire köthető napszakhoz az alkotás folyamata?
– A déli órák jelentik számomra
a tökéletes nyugalmat, amikor
imádkozom, elmélkedem, írogatok.
De a nap bármelyik pillanatában
megszólalhat bennem az imakölteményt szülő csend, akkor is, ha körülöttem zaj van.
– Mire utal pontosan a kötet
címe? Milyen jeleknek kellene lennünk?
– Eredetileg a Hallgatni, hogy
meghallhassam Istent címre gondoltam, de mint már említettem, miközben magam is ezt a hallgatást,
befelé fordulást, figyelést gyakoroltam, rájöttem, hogy a bennünk élő
Teremtő cselekvésre hív bennünket,
arra, hogy azt, amit Tőle kapunk, ne
tartsuk meg magunknak, hanem
adjuk tovább. Így válunk jellé. Az
égi ajándékok csak így, kicsordulva,
túlcsordulva tudnak bennünk kiteljesedni. Mindannyiunknak jeleknek
kell lennünk a világban. Néha megfeledkezünk arról, mennyire fontosak vagyunk Isten szemében, és
nem úgy tekintünk magunkra, mint
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Fotó: Metz Balázs

újdonságokkal is sikerült meglepni
a közönséget, mint például a Szelfimúzeum. „Bár a tizenéves generációnak szántuk, végül minden
korosztály örömmel fényképezkedett a különleges fotókabinjainkban”. Vagy újdonságnak számított a
Pup-Up Forgatag is, amely a kutyás
kávészerető gazdik tulajdonosaiknak nyújtott egy külön kis „fesztivált”. Jakab István kiemelte, eddig
is partnerük volt az Erdélyi Hagyományok Háza, de idén minden eddiginél gazdagabb programmal
színesítették a 8. Vásárhelyi Forgatagot.
A Vásárhelyi Forgatag
kommunikációs csapata

ahogy Ő gyönyörködik bennünk a
feltétel nélküli szeretetével. Sokak
számára bizonyára távolinak tűnik
mindez, de aki elcsendesedik, megérti azt a csodát, amit a Teremtő
őbenne is művel. A kötet alcíme –
Amíg a Mennyországot ízlelgetem –
az örök emberi vágyakozást fejezi
ki az után a csodálatos összhang
után, ami az Úr országában uralkodik, Vele szemtől szemben. Mindig
arra gondolok, ha ilyen gyönyörű a
földi világ, mennyire csodálatos
lehet az égi otthon.

A következő kötet

– Van-e új köteted megszületőben?
– Jelenleg a 2020. november 30tól, az advent első vasárnapját követő hét elejétől idén június 17-éig
született kötetemet rendezgetem,
amelynek címe A Kegyelemmel teljes Jézus útján. Hogy pontosan
miről szól, az legyen meglepetés.
Annyit elárulhatok, hogy 200 verset
tartalmaz, szentírási résszel és elmélkedéssel ellátva 200 napra.
– Mikor lesz a Jel a világban bemutatója, és hol vásárolható meg a
kötet?
– Az első könyvbemutatóra szeptember 2-án 18.30-kor kerül sor a
marosvásárhelyi Deus Providebit
Házban. Szeretettel várom azokat
az olvasókat, akikkel elbeszélgethetek a hitemről, az életemről, a munkámról és főleg a könyveimről.
Akárcsak a másik három könyvem,
majd a HIFA-Románia Egyesület
marosvásárhelyi, George Enescu
utca 2. szám alatti székhelyén és a
Keresztelő Szent János római katolikus templom kapusszobájában található meg, az elkövetkezőkben
pedig különböző felekezetű templomokhoz is viszünk belőle. Kérésre
házhoz is vihetjük, illetve – postaköltség ellenében – postázhatjuk is
a könyvet más városokba, az igényeket a 0744-959-990-es telefonszámon lehet jelezni. A kötet
eladásából származó bevételt ezúttal is a HIFA-Románia Egyesület
javára fordítom.
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Tandíjmentes helyeket is
hirdet őszi felvételijén a Sapientia

Őszi felvételit hirdet szeptemberben a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem: akik lemaradtak
a nyári beiratkozásról, azok még
elcsíphetik az alap- és mesterképzési helyek egyikét. Az egyetem
képzéseire ezúttal is a felveteli.sapientia.ro online platformon iratkozhatnak az érdeklődők.

A Sapientia EMTE betöltetlen helyeire
hirdet felvételit azoknak az érdeklődőknek, akik magyarul szeretnének továbbtanulni
a
társadalomtudományok,
humántudományok, művészet, mérnöki,
matematika és természettudományok területén. Akik lemaradtak a nyári beiratkozásról, szeptember elején még
elcsíphetik az alap- és mesterképzéseken
megmaradt helyek egyikét. Az iratkozás
online történik a felveteli.sapientia.ro
platformon, ahol ráadásul idén már a beiratkozási díjat is könnyen befizethetik a
jelentkezők, ennek értéke 50–70 lej között mozog a karokon.

A Sapientia EMTE személyes jelenléttel szeretné indítani az oktatást 2021
szeptemberében négy erdélyi városban:
Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Az oktatásban való részvételt nem szeretnék
oltáshoz kötni, az oktatáskiegészítő szolgáltatások (bentlakás, szakkollégiumi
terek, könyvtár stb.) igénybevételének
feltételeiről pedig a karok külön dönthetnek majd. A beiratkozási időszak kartól
függően eltér, a Csíkszeredai Karon 13
alapképzési és 5 mesterképzési szakra
lehet iratkozni ez év szeptember 1–7. között, a Kolozsvári Karon 4 alapképzési és
3 mesterképzési szakra hirdetnek felvételit szeptember 1-től, míg a Marosvásárhelyi Karon 13 alapképzési és 4
mesterképzési szakra jelentkezhetnek az
érdeklődők szeptember 6–8. között, utóbbinál két alapszak képzési helye a Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ.
További részleteket az egyetem
sapientia.ro oldalán lehet olvasni.

Az építőanyagár-emelkedés a közpénzből
finanszírozott beruházásokat veszélyezteti

A fejlesztési minisztérium javaslatára döntött
hétfői ülésén a kormány arról a jogszabálytervezetről, amely az építkezési alapanyagok áremelkedését hivatott hosszú távon kezelni – jelentette be
Cseke Attila. A szaktárcavezető elmondta: az alapanyagok árának emelkedése a közpénzből finanszírozott beruházásokat veszélyezteti, hiszen az
előzetesen jóváhagyott összeg nem fedi a megemelkedett alapanyagok és bérek árát.
„A most elfogadott döntéssel Románia az elsők
között talál megoldást egy olyan gondra, amellyel
az uniós tagállamok közül valamennyi küszködik”
– hangsúlyozta.
Mint ismeretes, az elmúlt években növekedtek
az építőiparra érvényes bérezések, a világjárvány
ideje alatt pedig az iparág felhasználta a rendelkezésre álló alapanyagokat, az új alapanyagok ára
rohamosan drágult, ezért sok közpénzből finanszírozott közösségi beruházás leállhat. „A cél az,
hogy ne kerüljön veszélybe egyetlen közberuházás

Illusztráció

sem, hiszen ezek egyrészt fontosak a helyi közösség jóléte szempontjából, másrészt közpénzt fektettünk a megépítésükbe. Mindent meg kell tenni
azért, hogy ezek a beruházások felépüljenek, és a
közösség javát szolgálják” – hangsúlyozta Cseke
Attila.
A miniszter rámutatott: az új jogszabály nemcsak a pillanatnyi helyzetre ad megoldást, hanem
hosszú távú, egyszerűen és minden esetben alkalmazható módszertant ajánl. A jogszabály értelmében a Statisztikai Hivatal által megállapított
hivatalos ármódosulást veszik figyelembe, így
emelkedhet vagy adott esetben csökkenhet a közberuházásokra odaítélt finanszírozás, amennyiben
az építkezés ideje alatt változnak az alapanyagárak
a szerződés aláírásának idejéhez képest.
Hatályba lépése után, a jogszabály értelmében
a kivitelezőknek szerződés-kiegészítést kell kérniük a folyamatban lévő finanszírozási szerződésekre az önkormányzatoktól, egy helyi
közberuházás esetén például, mondta el a szaktárcavezető. Ennek alapján a
továbbiakban benyújtott
számlákat kiigazíthatják,
az önkormányzat pedig
többletfinanszírozást kérhet a támogatást biztosító
minisztériumtól.
A jogszabály hatályba
lépése után kötött szerződések esetében a módszertan alkalmazása kötelező
minden beruházás esetén,
kivéve azokat, ahol a hatályos törvénykezés alapján
is lehetőség volt kiigazításra.
Az állami költségvetés
kiegészítésekor a kormány
elkülöníti a többletfinanszírozáshoz szükséges keretet.

Medvevész

Az év elejétől 356 lakossági bejelentés érkezett lakott területek közelében tartózkodó medvékről a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség diszpécserszolgálatához.

A Hargita megyei rendőrség hétfői
tájékoztatása szerint a 112-es egységes
segélyhívó számon érkezett bejelentések mindegyike nyomán csendőröket küldtek ki a helyszínre elkergetni
a vadállatokat a településekről.
A közlemény szerint péntektől vasárnapig összesen kilenc bejelentést
kaptak medvék jelenlétéről Borszékről, Bencédről, Tusnádfürdőről, Gyergyószentmiklósról, Gyergyóhollóról
és Balánbányáról. Pénteken három bejelentés érkezett medvék jelenlétéről
Borszékről és a Csíkszentsimonhoz
tartozó Bencédről. Amire a csendőrjárőrök a helyszínre értek, a vadállatok
már távoztak a településekről.
Szombaton Gyergyóhollóról és Tusnádfürdőről érkezett egy-egy lakossági

bejelentés. Az csendőrjárőrök azonban
ezúttal sem találtak a jelzett helyszíneken és ezek közelében medvét. A gyergyóhollói panaszos szerint a háza
udvarán lévő almafáról lehulló gyümölcs csábította oda a nagyvadat.
Vasárnap további három esetben
kérte a lakosság a hatóságok segítségét
medve jelenléte miatt. Az első hívást
egy Gyergyószentmiklóshoz közeli
esztena juhászától kapták, aki arra panaszkodott, hogy egy nagyvad rátámadt az egyik borjújára. Amire a
csendőrök a helyszínre értek, a medve
már elmenekült.
A további vasárnapi bejelentések
Gyergyóhollóról és Balánbányáról érkeztek, de a riasztott csendőrök egyik
esetben sem találtak a helyszínen medvét. Hétfőn hajnalban pedig egy csíkszentmihályi asszony kérte a
hatóságok segítségét, mert egy medve
hatolt be a kertjébe, de a vadállat már
nem volt ott, amire a csendőrök kiértek. (Agerpres)

Romániának van kapacitása
az afganisztáni migránsok befogadására

Romániának van kapacitása bevándorlók befogadására, azonban az országba belépőket
előzetesen ellenőrizniük kell a
nemzetbiztonsági szerveknek –
jelentette ki hétfőn Lucian Bode
belügyminiszter.

Az országban két őrzött befogadóközpont működik, összesen több mint
200 férőhellyel. Telítettségük jelenleg
40 százalékos. Emellett működik hat
menekültközpont is, összesen 751 férőhellyel, amelyekből 496 foglalt, magyarázta Bode.
Románia készen áll afganisztáni

menekülteket fogadni, egy feltétellel:
ha a dél-ázsiai országból érkezőket az
állam nemzetbiztonsági szervei előzetesen ellenőrzik, nyomatékosította a
miniszter. Az ország a migránsok Nyugat-Balkánon átvezető útvonalán áll,
év elejétől mostanáig megközelítőleg
47.000 menekült próbált meg belépni
Romániába. 37.000 személyt visszatoloncoltak a határról, 10.000-et pedig
már az ország határain belül vagy a
határ közelében tartóztattak fel, amikor Nyugatra tartva megpróbálták elhagyni Románia területét, számolt be
Bode. (Agerpres)
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Pumatámadás Kaliforniában

Egy puma karmai közül mentette meg az otthonuk kertjében játszó ötéves fiát egy
anya Kaliforniában.

A fiú a Los Angelestől nyugatra
fekvő Santa Monica-hegységben,
Calabasasban lévő otthonuk kertjében játszott, amikor a ragadozó
rátámadt – írja a BBC hírportálja.
A puma keresztülrángatta a gyereket a gyepen, ám a fiú édesanyja
kirohant a házból és puszta kezével kezdte ütni az állatot, amíg az
el nem engedte a fiát.
A gyerek a fején és a felsőtestén
szenvedett sérüléseket, de az állapota stabil. Egy Los Angeles-i kórházban ápolják.
Patrick Foy, az amerikai hal- és

vadvédelmi szolgálat kaliforniai
részlegének szóvivője elmondta,
hogy az édesanya „egyértelműen
megmentette fia életét”.
A kiérkező vadvédelmi szakemberek nem messze a támadás helyszínétől rábukkantak egy pumára,
amelyről a viselkedése alapján azt
feltételezték, hogy az támadhatott
a fiúra, ezért lelőtték. A DNS-vizsgálat nem sokkal később igazolta
a feltételezést.
Észak-Amerikában nagyon ritkák az ember elleni pumatámadások. A mostani támadásban érintett
állat fiatal példány volt, amely a
szakértők szerint még tanulta,
hogy miként kell vadászni és gondoskodnia saját magáról. (MTI)

A kutyák segíthetnek az emberi
demencia kutatásában

A kutyák segíthetnek az emberi demencia kutatásában,
mivel az emberhez hasonlóan náluk is összefügg az
elbutulás a béta-amiloid
peptid nevű anyag agyi felhalmozódásával – tájékoztatta új kutatási eredményeiről az ELTE Etológia Tanszéke pénteken az MTI-t.

Az ELTE Etológia Tanszéke
Szenior családi kutya programjának az amerikai Dog Aging Projecttel közösen elért új kutatási
eredményei a GeroScience szaklap
friss számában jelentek meg.
Magyar és amerikai kutatók
szerint minél több jelét mutatja
egy kutya a kognitív hanyatlásnak,
annál magasabb az agyában az
Alzheimer-kórhoz kapcsolódó
béta-amiloid 42 nevű peptid
(Abeta-42) szintje. A vizsgálat alátámasztja, hogy a „kutyademencia” jól modellezi az emberi
demencia számos kulcsfontosságú
elemét. A kutyák osztoznak a környezetükön az emberrel, hasonló
kockázati tényezők hatnak rájuk,
genetikailag változatosak, és akár
tízszer gyorsabban megöregednek,
mint az ember. A kutyák egy részénél időskorban spontán „demencia” alakul ki.
„Arra voltunk kíváncsiak, hogy
az Abeta-42 szintje kapcsolatban
van-e a kutya kognitív állapotával
és az életkorával. Laboratóriumunk Martin Darvassal együttműködve kifejlesztett egy új
vizsgálatot az Abeta-42 mérésére
az agyban, valamint az agy-gerincvelői folyadékban, de kezdetben nem jutottunk elegendő állati
mintához” – idézi a tájékoztató
Matt Kaeberleint, az amerikai Dog
Aging Project egyik alapítóját.
Ekkor fordultak az amerikai ku-

tatók Kubinyi Enikő etológushoz,
az ELTE kutatójához, aki Czeibert
Kálmán állatorvossal és Sára Sándor genetikussal közösen 2017ben létrehozta a Kutya Agy- és
Szövetbankot az Etológia Tanszéken.
Ez a rendszer lehetővé tette,
hogy az amerikai–magyar kutatócsoport összefüggésbe hozza a
szövettani és molekuláris adatokat
a viselkedési jellemzőkkel. Ennek
eredményeként mindhárom vizsgált agyi régióban (prefrontális
kéreg, temporális kéreg, hippokampusz/entorhinális kéreg) jelentős összefüggést találtak az
Abeta-42 és az életkor között,
tehát minél idősebb volt az állat,
annál magasabb volt az agyában a
peptid szintje.
A demencia mértékével is öszszefüggött az agy Abeta-42 szintje.
A kognitív károsodás és az Abeta42-szint közötti kapcsolat arra
utal, hogy az emberekéhez hasonló mechanizmus áll a kognitív
hanyatlás hátterében a kutyákban
is.
A kutyaagy Abeta-42 szintje és
a kognitív pontszámok közötti
összefüggés megerősíti, hogy a
gazdájukkal élő kutyák jól modellezik azt a genetikai és környezeti
sokféleséget, ami fontos szerepet
játszhat egyes betegségek kialakulásában, ezt azonban laboratóriumi
környezetben lehetetlen vizsgálni.
A jövőben érdemes lesz a kutyákat is bevonni az Alzheimerkór megelőzését és kezelését célzó
vizsgálatokba. Ezek a kutatások
nemcsak az emberek gyógyítását
segíthetik, hanem hozzájárulhatnak a kutyák egészséges élettartamának növeléséhez is – olvasható
az Etológiai Tanszék közleményében. (MTI)

Ellopták Tom Cruise BMW-jét

Ellopták
a
birminghami
Grand Hotel elől Tom Cruise
hollywoodi filmsztár BMWjét – írta meg a BBC News
pénteken.

Cruise a Mission: Impossible
hetedik részét forgatja Birmingham környékén.
A BMW X7-es típusú autót
kedden a Church Streetről lopták
el, de röviddel később meg is találták – közölte a helyi rendőrség.
A kocsira Smetwick közelében
bukkantak rá. A rendőrség nyomozást indított a lopás ügyében.
A The Sun című brit lap értesülése szerint a kocsiban sok ezer
font értékű csomag is volt, amikor
elvitték.

A forgatás miatt a birminghami
Grand Central bevásárlóközpont
egy részét vasárnaptól szerdáig lezárták. A színész rajongói lelkesen
számoltak be róla a sajtónak, hogy
látták a sztárt az Asha’s indiai étteremben.
Cruise a közlekedési rendőrség
tisztjeivel is fotózkodott a városban tartózkodása alatt, és a város
polgármesterével, Muhammad Afzallal is találkozott. A városvezető
elmondta: alig várja, hogy láthassa
a filmet.
A napokban Cruise azzal örvendeztetett meg egy warwickshire-i
családot, hogy engedélyükkel a
kertjükben landolt helikopterével.
(MTI)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 24 V-os villanymotor, két
darab 5 tonnás reduktor és egy négykerekű kicsi kézi szekér. Tel. 0744572-896. (12901-I)
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12914-I)

LAKÁS

KIADÓ 3 szobás, I. osztályú, 2 fürdőszobás, felszerelt és bebútorozott
tömbházlakás. A tömbház alatt pince
és garázs. Bére: 400 euró/hó. Érdeklődni a 0745-623-250-es telefonszámon, 8-20 óra között. (sz.-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)
TAPASZTALT takarítónő állást keres
nyolcórás munkaprogrammal. Tel.
0755-348-035. (12949-I)
HÁZTETŐT készítünk, cserélünk, javítunk, cserépforgatást, cseréptisztítást, építkezési munkát végzünk 15%
kedvezménnyel. Tel. 0770-621-920.
(12835-I)
VÁLLALUNK kőművesmunkát, tetőjavítást, szigetelést, szobafestést,
parkettlerakást, -csiszolást, áruszállítást. Tel. 0740-667-511. (65838-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
redőnyöket,
szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321, 0766-214-586. (12862)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(12924-I)
VÁLLALOK kerítés- és tetőkészítést stb.
Tel. 0759-552-041. (12854)
HÁZTETŐKET készítünk, cserélünk,
javítunk, cserépforgatást, építkezési
munkát végzünk 15% kedvezménynyel. Tel. 0756-703-359. (12896-I)
92 ÉVES asszony mellé gondozónőt
keresek 9-15 óra közötti időszakra,
központi zónába. Jó fizetést ajánlok.
Érdeklődni a 0744-555-917-es telefonszámon. (12960-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Évek múlnak el, bennem
mégis létezel, emlékeid nem
törli semmi el.”
Szomorúan
emlékezem
augusztus 31-én volt férjemre,
a bedei születésű HAVADTÖI
ISTVÁNRA (Öcsi), aki már öt
éve, hogy itthagyott, és
elment az örök hazába.
Mindazok,
akik
ismerték,
szerették, kérem, gondoljatok
rá egy percet.
Emléked
legyen
áldott,
pihenésed csendes!
Olgi. (12928-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 31-én KAMENITCZKY
ÁRPÁDRA halálának ötödik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (12864-I)

KLARA gyógyító és javasasszony Marosvásárhelyen
tartózkodik, sokak kérésére. Garantáltan a legnagyobb
gyógyító erővel rendelkezik, a leghatásosabb rituálékkal és
gyógyírekkel segít rövid időn belül. Jeruzsálemben a
megoldott
ügyekért
varázsgömbbel
jutalmazták.
Kötéseket, átkokat old fel, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, kibékíti a szétvált
családokat. Segít depresszió, alkoholizmus, impotencia,
káros szenvedélyek, epilepszia stb. esetén. Hívja
bizalommal, élete garantáltan jobbra fog fordulni,
meghallgatásra talál, segít, hogy vágyai megvalósuljanak,
érzelmi és pénzügyi gondjai megoldódjanak.
Köszönetnyilvánítások:
Monica Maros megyéből hálás Klara asszonynak, mert
ismét együtt lehet szerelmével; Matei Ákosfalváról köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Magdolna Régenből köszöni, hogy a 28 éves fia jó útra tért,
megszabadult a rossz társaságtól; Ágnes Jeddről hálás, mert újból együtt van
férjével; Bogdan Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyult az impotenciából;
Ghizela Szovátáról köszöni, hogy megszabadította a depressziótól, és élete rendbe
jött.
Hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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„Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen és szerényen.
Drága

lelked

békében.”
Fájó

BUTTA

szívvel
szül.

nyugodjék

emlékezünk

BEREKMÉRI

MARGITKÁRA halála évfordu-

lóján. Testvérei családjukkal.
(12968-I)

Fájó szívvel és soha el nem

múló szeretettel emlékezünk

a paniti születésű BARTHA
SÁNDORRA

évfordulóján,
BARTHA

halálának

17.

valamint

ANNÁRA

szül.

Kovács, halálának 4. évfordulóján.

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet,

szívünk őrzi drága emléketek.
Nyugodjatok

békében

a

kanizsai temetőben. Testvé-

red, Ida és a nagy család.
(12961-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel, de Isten akaratában

megnyugodva tudatjuk, hogy a

szeretett édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, rokon, barát

és presbiter,

SIMON FERENC

életének 76. évében, hosszas, tü-

relemmel viselt szenvedés után
visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk temetése szep-

tember 1-jén 13 órakor lesz a re-

formátus temetőben.

A gyászoló család. (12964-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten vettünk tudomást Szalai Artúr kollégánk
szeretett ÉDESAPJA haláláról.
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Az Aquaserv vezetősége.
(-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Szalai Artúr kollégánknak.
Együttérzünk vele szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Az Aquaserv munkaközössége. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (65326-I)

APAVINGSOLUTIONS bővíti csapatát, ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS SZAKEMBERT és SEGÉDMUNKÁST alkalmazunk. A megfelelő munkatárs versenyképes bérezésre, jó munkakörülményekre számíthat.
Részletek a 0747-888-559-es telefonszámon. (65865-I)

ATIMKOPÉKSÉGMUNKATÁRSAT alkalmaz a termelésbe. Tapasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0756-128-307. (-I)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

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

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
- 0265/222- 446
Dr. Jeremiás István

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
- 0745-606-269
koszorúk
és halottszállítás
- 0758-047-604
- 0265/264-442
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/262-907
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

2021. szeptember 6-9. között Szászrégen önkormányzata és az Anton Badea Néprajzi Múzeum
kreatív műhelysorozatot szervez különböző néprajzi témákkal, KreatívésmultikulturálisMaros
megyecímmel.
A projektnek az a célja, hogy megismerjük és megismertessük a helyi, de más megyékbeli anyagi és
szellemi kulturális örökséget is, tekintve, hogy identitásunk közös forrásból ered. Kifejezik több nemzedék népi kreativitását, bemutatva néhány szokáson és kézműves csoporton belüli értékeket, munkatechnikákat, díszítő motívumokat, alapanyagokat, termékeket.
Egyes mesterségeket régóta gyakorolnak nemcsak Maros megyében, hanem az ország egész területén, ezek többnyire az alapfoglalkozásokhoz kapcsolódva fejlődtek. Fokozatosan különültek el, és jellegzetessé váltak, meghatározó jeleivé a kulturális-etnikai sajátosságoknak, amelyek lehetőséget
kínálnak számunkra, hogy megértsük az ezeken a tájakon élők életmódját, lelkivilágát, gondjait, és azt,
hogy mi foglalkoztatta őket.
Ezért hívtunk kézműveseket Maros megyéből, Sárpatakról, Hodákról, Szászrégenből, de Hargita
megyéből is. A program a következőket tartalmazza:
Szeptember 6., hétfő, 10–13 óra – vesszőkosárfonó műhely sárpataki mesterrel
Szeptember 7., kedd, 10–13 óra – fazekasműhely korondi fazekasmesterrel
Szeptember 8., szerda, 10-13 óra – kulináris műhely, szász konyha – Hanklich (szász lepény) készítése
Szeptember 9., csütörtök, 10-13 óra – furulyakészítő műhely hodáki mesterrel
Szeretettel meghívjuk Önt, velünk együtt vegyen részt ezeken a tevékenységeken!
Tisztelettel és elismeréssel Roxana Man menedzser

Hirdetőink figyelmébe!

Akoronavírus-fertőzésveszélymiatt
kialakultrendkívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettel
felhívjukhirdetőinkfigyelmét,hogy
hirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,
anepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

