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• Bezártunk – olvasha-
tó az egysoros tájékoz-
tatás a marosvásárhelyi 
városháza által mű-
ködtetett Művész Mozi 
Facebook- oldalán.

SI MON V I R ÁG

M arosvásárhelyen 1961-ben 
nyitotta meg kapuit a Mű-
vész Mozi, amely az évek so-

rán többször bővült, és három terem-
ben fogadta a fi lmeket kedvelő 

közönséget. A fi lmszínház-
ban magyar szinkronnal is 
vetítettek gyermekfi lmeket, 
így alapvetően népszerű volt 
a kisgyermekes családok 
körében is.  Épp ezért az egy-
soros tájékoztatás, miszerint 

bezárt, nagy felháborodást 
keltett Marosvásárhelyen, és ennek 
főként a Facebookon adtak hangot 
szombaton a városlakók. 

Magyarázat a bezárásra

Soós Zoltán marosvásárhelyi polgár-
mester tanácsadója, Marius Libeg a 
Székelyhon megkeresésére elmond-

ta, hogy mi vezetett a Művész Mozi 
bezárásához és mire számíthatunk 
az elkövetkezőkben. Mint kiemelte, 
a jelenlegi városvezetés nem szeret-
ne gazdasági tevékenységeket végző 
egységeket működtetni, nem szeretne 
konkurenciája lenni a bevásárlóköz-
pontokban működő országos mozik-
nak. Ezért több egyeztetés zajlott, 
hogy kiderüljön, miként lehetne meg-
tartani az épületegyüttes fi lmszínház 
jellegét, sőt művészeti, alkotói köz-

ponttá alakítani. A Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem vezetősége jelezte, 
hogy átvenné a mozit, megtartaná 
részben az eddigi rendeltetését, de 
diákjaival alternatív programokat is 
szerveznének ott. „A művészeti egye-
tem már kérést is benyújtott, jelezve 
szándékát, hogy átvegye a mozit. Bár 
jó lett volna a folytonosság jegyében a 
mozit még nyitva tartani, de egyelőre 
nem lehetséges. Részben azért, mert 
jelenleg nincs fűtés az épületben, a 

hőközpont a ’70-es évekbeli, elrom-
lott, és újat kellene venni. Arról nem 
beszélve, hogy a járvány és az ezzel 
járó szigorítások miatt nagyon meg-
csappant a nézők száma, a vetítéseken 
két-három személy vett részt. Ilyen kö-
rülmények között nem lehet tovább 
működtetni a mozit. Reméljük, a mű-
vészeti egyetem mihamarabb átveszi, 
és megújult formában és szolgálta-
tásokkal nyitja majd meg” – mondta 
Marius Libeg.

Új üzemeltetőre bíznák
Bezárt a Művész Mozi Marosvásárhelyen
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Az utóbbi időszakban 

a vetítéseken mindössze 

két-három személy vett részt
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Csökken 
a fertőzöttek száma
Jelentősen csökkent az új 

fertőzések száma a hétvégén 

az országban, ám a halálo-

zások tekintetében még nem 

tetőzött a járvány negyedik 

hulláma, és szakértők szerint 

az áldozatok számának további 

emelkedésére lehet számítani. A 

tegnapi jelentés szerint 5293 új 

koronavírusos megbetegedést 

igazoltak Romániában (szomba-

ton 8000-et, pénteken több mint 

8200-at), több mint 30 ezer teszt 

eredményének feldolgozása nyo-

mán. Az elmúlt 24 órában 273, 

koronavírussal diagnosztizált 

személy halálát regisztrálták (50 

755-re emelkedett a koronaví-

russal összefüggésbe hozható 

halálesetek száma Romániában), 

a baltimore-i Johns Hopkins 

Egyetem által közölt nemzetközi 

adatok szerint október 8. óta a 

világon Romániában a legma-

gasabb az egymillió lakosra 

jutó Covid-halál esetek egyhetes 

mozgóátlaga, vagyis lakossá-

garányosan továbbra is nálunk 

követeli a legtöbb áldozatot a 

járvány. Jelenleg 18 485 személyt 

kezelnek kórházban Covid-19-

cel, 1868 személy szorul intenzív 

terápiás ellátásra. Országszerte 

egyetlen szabad intenzív terápi-

ás ágy áll jelenleg rendelkezésre 

Covid-19-betegek kezelésére. 

Cristian Oancea, a temesvári 

járványkórház orvosigazgatója a 

Digi24 hírtelevíziónak elmondta, 

a kórházakra nehezedő nyomás 

nem enyhült, a fertőzöttek 

továbbra is túl későn fordul-

nak orvoshoz, ezért jószerivel 

mindenki, aki koronavírussal 

kórházba kerül, már súlyos álla-

potban van, legtöbbjük intenzív 

terápiára szorul. 

Gyűjtést szerveznek
Bögöz Polgármesteri Hivatala 

és a Bögözi Pagyvan Tűzoltó 

Egyesület gyűjtést szervez 

annak a gazdasági épületnek 

az újjáépítésére, amely október 

18-án gyulladt ki. A tűzesetben 

személyi sérülés nem történt, 

de az anyagi kár jelentős. Az 

adománygyűjtés célja, hogy az 

érintett család újjáépíthesse 

a leégett csűrt. Aki segíteni 

szeretne, a bögözi üzletekben 

kihelyezett dobozokba teheti be 

hozzájárulását, de az önkéntes 

tűzoltókat is felkeresheti. 
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A z éles helyzetek során bizonyo-
sodik be legjobban, hogy élete-

ket menthet a jó védőfelszerelés – je-
lezte lapunknak Ambrus Zoltán, az 
Oroszhegyi Önkéntes Tűzoltó-egye-
sület elnöke, aki társaival múlt hét 
végén sajtótájékoztató részeként 
mutatta be a 7000 lej értékben vá-
sárolt eszközöket. Mint mondta, a 
profi  gumicsizmák fontosságát Szé-
kelyudvarhelyen tapasztalták meg, 
amikor bokáig érő parázsban igye-
keztek megfékezni a tüzet egy helyi 
vállalatnál. Hangsúlyozta, ilyen 
esetekben a lángok megfékezésére 
is kevésbé tudnak a koncentrálni, 
ha – esetenként a nem megfelelő 
védőfelszerelés miatt – sérült baj-
társukat kell menteniük. Az egység 
egyébként most már jól felszerelt, a 

továbbiakban a képzésekre fognak 
koncentrálni. A sajtóeseményen je-
len volt a Tibódi Önkéntes Tűzoltók 
vezetősége is, akik 4500 lej értékben 
vásárolhattak nemrég védőmaszko-
kat, kompozit palackot és sűrített 
levegős légzőkészüléket.

Fülöp-Székely Botond

Védőfelszereléseket vásároltak

Köszönetet mondanak

A tibódi és az oroszhegyi 

önkéntes tűzoltó-egyesület 

is köszönetét fejezi ki Hargita 

Megye Tanácsának a tűzoltó-fel-

szerelések megvásárlásához 

nyújtott támogatásért. (x)
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Magyarország vörös zónába került
Magyarország a korábbi sárga besorolásból vörös zónába került, miután 

a romániai vészhelyzeti bizottság (CNSU) módosította a koronavírus-jár-

vány miatt kockázatosnak minősített országok listáját. A tegnap hatály-

ba lépett új szabályok értelmében a Magyarországról Romániába belépő 

polgárok közül azok mentesülnek a karantén alól, akik teljes immunizá-

lásról szóló, európai uniós QR-kóddal rendelkező oltási igazolást tudnak 

felmutatni a határon a személyi igazolvány mellett. A zöldigazolás 

szólhat arról is, hogy valaki több mint 14 napja átesett a betegségen, de 

azóta nem telt el több mint 180 nap. Jelentős változás viszont, hogy míg a 

sárga zónába tartozó országból a belépés előtt 72 órával elvégzett nega-

tív PCR-teszttel korlátlan ideig lehetett Romániában tartózkodni, addig 

a vörösnek nyilvánított országból negatív PCR-teszttel maximum 72 órát 

lehet az ország területén maradni. „Ha valaki ezt követően Romániában 

marad, akkor azonnali hatállyal 14 napos karanténba kerül, a túltartóz-

kodás ténye a határon kilépéskor kiderül” – figyelmeztet Magyarország 

Kolozsvári Főkonzulátusa. A diplomáciai kirendeltség emlékeztet, hogy a 

román határőrök valamennyi, Magyarországon és Romániában használt 

Covid-19 elleni oltóanyagot elfogadnak. A 12 évesnél kisebb gyermekek 

mentesülnek a karanténkötelezettség alól.
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