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Ilyen körülmények között fölösleges
a tesztelés

Egy-két hetes késéssel érkezik az eredmény

Halálos baleset
Erdőszentgyörgyön

Emberáldozatot követelő autóbaleset
történt csütörtök hajnalban Erdőszentgyörgyön: a város alsó részén egy Kolozs megyei jelzésű áruszállító kamion
és egy hármasfalusi személygépkocsi
ütközött, a balesetben a kisautó vezetője a helyszínen életét vesztette, a
mellette ülő utast sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre.

____________2.
„A kultúr-magyarság
lelkiismeretének
hiszem magam…”
143 éve, 1877. november 22-én Érmindszenten (ma: Adyfalva) megszületett Ady Endre, a 20. századi
modern magyar irodalom egyik legjelesebb alkotója, legeredetibb tehetsége.

Fölöslegesnek tartják a gyermekeket és felnőtteket ellátó
szociális központok személyzetének tesztelését hetente,
olyan körülmények között, hogy esetenként egy-két hetes
késéssel kapják meg a koronavírustesztek eredményét –
hívta fel a figyelmet lapunkhoz is eljuttatott közleményében
a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság
több mint ezerháromszáz alkalmazottját tömörítő Acord
szakszervezet.

Menyhárt Borbála

Illusztráció. Fotó: Nagy Tibor

A szakszervezet szerint a kormány ugyan eldöntötte, hogy hetente kell
tesztelni a szociális intézmények, azaz gyermekotthonok, felnőtteket
gondozó központok személyzetét, azonban ez a rendelkezés nincsen
összhangban a koronavírus-fertőzés lefolyásáról szóló protokollummal.
Lucian Puiu, az Acord szakszervezet vezetője lapunk érdeklődésére
kifejtette, teljesen fölösleges a heti tesztelés, amikor számos esetben a
Maros megyei gyermekjogvédelmi rendszerben dolgozók egyhetes, de
olyan is előfordult, hogy 14 napos késéssel kapták meg a teszt eredményét, időközben pedig újabb tesztelésre is sor került.
(Folytatás a 2. oldalon)

____________15.
Kétgólos magyar
győzelem Törökország ellen

A magyar labdarúgó-válogatott megnyerte csoportját a Nemzetek Ligája
másodosztályát jelentő B divízióban,
és feljutott az élvonalba, mivel szerdán az utolsó fordulóban 2-0-s győzelmet aratott a török csapat felett.

Gyásznapi ünnep

Bodolai Gyöngyi

Cicázgatott egy kicsit vele, visszaküldte az alkotmánybíróságnak,
majd a képviselőháznak is, arra hivatkozva, hogy „sérti a diszkrimináció tilalmát és a polgárok jogegyenlőségét garantáló előírást”, tartalmas közvita hiányában született, valamint amiatt, hogy „éretten kell
kezelni a megosztó témákat”. Mindezt azonban nehéz elhinni annak
az államfőnek, aki a romániai magyarsághoz való negatív viszonyulását megdöbbentő kirohanásában fejezte ki korábban, gúnyt űzve a
magyar nyelvből is.
Az esetleges vádakat a megtett kirakatlépésekkel elhárítva, Klaus
Iohannis megkönnyebbülten hirdethette ki november 18-án a törvényt,
amely a szocialistákat képviselő Titus Corlăţean volt külügyminiszter
kezdeményezésére a trianoni szerződés napjává nyilvánítja június 4ét. Azt a napot, amelyen az első világháborút lezáró szerződés (diktátum) megkötése nyomán Magyarország elvesztette területének a
kétharmadát, és amelyet a magyar Országgyűlés a nemzeti összetartozás napjává nyilvánított. Ennyire szegény lenne a román nép történelme, hogy a nemzetiségek számára be nem tartott ígéretekre
emlékeztető december elseje után csak ezt a napot találták az egész
országra kötelező újabb ünneplésre méltónak? Amikor a helyhatóságokat a nemzeti lobogó kötelező kitűzésére fogják utasítani, és a trianoni szerződés jelentőségét tudományos, oktatási és kulturális
rendezvényekkel népszerűsíteni a tömegtájékoztatási eszközök segítségével.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 32 perckor,
lenyugszik
16 óra 44 perckor.
Az év 325. napja,
hátravan 41nap.

Ma JOLÁN,
holnap OLIVÉR napja.
OLIVÉR: a latin Oliverius rövidülése, jelentése: olajfaültető.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. november 19.

Borús, esős idő
Hőmérséklet:
max. 5 0C
min. 1 0C

1 EUR

4,8729

100 HUF

1,3486

1 USD

1 g ARANY

4,1193

246,0390

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

44, 9, 6, 32, 10 + 16

NOROC PLUS: 4 4 2 5 1 8

23, 3, 34, 27, 42, 39

NOROC: 8 6 2 9 7 6 4

17, 13, 40, 30, 16, 8

SUPER NOROC: 6 7 4 6 7 2

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Még fogadják a betegeket

Ilyen körülmények között fölösleges a tesztelés

(Folytatás az 1. oldalról)
– Két hét lejártával semmi értelme, ha valaki kézbe kap
egy pozitív eredményt, hiszen addig ugyanúgy bejárt dolgozni, és kapcsolatba került a közösség többi tagjával.
Egyik szászrégeni központban a mintavételt követően 13
napra érkeztek az eredmények, jelenleg (november 13-án
– szerk. megj.) egy marosvásárhelyi, gyermekeket ellátó
központban október 29. óta várják az eredményeket. Elfogadhatatlan, ami történik. Mi a logikája a heti rendszerességgel történő tesztelésnek, ha nem adott hozzá a megfelelő
kapacitás, hogy időben kiszűrjék a pozitív eredményeket?
Ha az intézkedés nem társul gyors reakciókészséggel, semmiféle haszna nincs, fölösleges pénzkidobás – adott hangot
felháborodásának Lucian Puiu, aki szerint, az egészségügyi
rendszerhez hasonlóan, a szociális ellátóközpontokban is
akkor kellene tesztelni, amikor jellegzetes tünetek jelentkeznek az egyes személyeknél, ezért a szakszervezet azt
kéri a kormánytól, hogy gondolják újra a szociális ellátórendszert érintő tesztelési protokollt.

Azt is nehezményezik, hogy a szociális ellátóközpontok
akarva-akaratlanul Covid-háttérkórházakká váltak, ugyanis
a tünetmentes, valamint enyhe tünetekkel rendelkező ellátottakat az adott központokban, a többiektől elkülönítve
ápolják.
– Ezek a központok nem kórházak, nem rendelkeznek
megfelelő felszereltséggel, orvosságokkal, nincs biztosítva
a fertőzöttek hatékony elkülönítése, amivel megakadályozható lenne a személyzet egymással való érintkezése. Ráadásul a személyzet semmiféle pluszjuttatásban nem
részesül annak fejében, hogy ellátják a fertőzött pácienseket. Pluszterheket ró ezekre a központokra, viszont az
állam nem adja hozzá a szükséges anyagi forrásokat, a
megfelelő védőfelszerelést azon alkalmazottak számára,
akik ellátják a fertőzött bentlakókat.
Megengedhetetlen, hogy egyik napról a másikra Covidháttérkórházakká alakítsunk olyan központokat, amelyek
nincsenek erre felkészülve – tette szóvá a szakszervezeti
vezető.

Emberáldozatot követelő autóbaleset történt csütörtök
hajnalban Erdőszentgyörgyön: a város alsó részén egy Kolozs megyei jelzésű áruszállító kamion és egy hármasfalusi
személygépkocsi ütközött, a balesetben a kisautó vezetője
a helyszínen életét vesztette, a mellette ülő utast sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre. A helyi önkéntes tűzoltók szerint az ütközés éjszaka fél kettő táján történt:
eddig ismeretlen okból a Marosvásárhely irányába tartó
személygépkocsi az enyhe kanyarban feltételezhetően áttért az ellenkező sávra, és a Szováta felé tartó jármű bal
első sarkának csapódott. Valószínűleg nagy sebességgel
hajtott, ugyanis a személygépkocsi teljesen összeroncsolódott, a kamion első tengelye pedig eltört. Helyszínelés
után a kisautót eltávolították az úttestről, hogy egyik sávon

haladjon a forgalom, reggel pedig a kamiont is, így 9 óra
után már zavartalanul lehetett közlekedni az országúton –
tudtuk meg Tar András alpolgármestertől.
Ez a második súlyos közúti incidens Erdőszentgyörgyön néhány nap leforgása alatt: vasárnap reggel ugyanezen a szakaszon egy Hargita megyei személygépkocsi
okozott balesetet: a marosvásárhelyi reptérre tartó autót
vezető idős férfi elaludt a kormány mellett, áttért a túlsó
sávra, ahol egy villanyoszlopnak és egy kerítés sarkának
csapódott. A balesetben az autó megrongálódott, a sofőr
és a vele utazó fia megsérült, ez utóbbit súlyosabb állapota
miatt mentőhelikopterrel szállították a megyeközponti sürgősségi kórházba. (GRL)

Halálos baleset Erdőszentgyörgyön

A Dora Medicals Orvosi Központ novemberre még fogad
küldőpapírral laborvizsgálatra betegeket. Érdeklődni a
0265-212-971-es telefonszámon lehet.

Segítség karanténban lévőknek

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igazgatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet előírásainak megfelelően élelmet biztosít a házi
elkülönítésben levő és a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság nyilvántartásában szereplő kiszolgáltatott személyek számára, a házi elkülönítés/karantén 14 napos időtartamára, a SARS-COV-2 vírus terjedésének korlátozása
érdekében. Bővebb tájékoztatás a szociális igazgatóságon, a 0365-430-859-es telefonszám 103-as mellékállomásán kérhető.

Pedagógusműhely és szakmai nap

A Regeneráció Egyesület és a Játszótér drámaműhely harmadik alkalommal szervezi meg november 21-én, szombaton délelőtt 11 órától a pedagógusműhelyt, amire ezúttal,
a járvány miatt, online kerül sor. A pedagógusoknak szóló
esemény tematikája: Alkalmazott színház- és drámajáték
– lehetőségek virtuális térben. A rendezvényt a Bethlen
Gábor Alap támogatásával tartják meg. Az eseményen való
részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött, bejelentkezni a
https://bit.ly/3pzaRlC linken lehet.

Iratkozás matematika szakkörbe

Elkezdődött a beiratkozás a Vályi-kör 2020/2021-es tanévének tevékenységeire. A járvány miatt ebben a tanévben
a Vályi Gyula Matematika Társaság online tartja a szakköri
tevékenységet. A tanulók beiratkozás után vehetnek részt
rajta, amely a Google G Suite for Education platformon
fog zajlani a Google Meet, Google Drive, Google Docs és
a Google Classroom felületeket használva. Beiratkozni az
alábbi linken található nyomtatvány kitöltésével lehet:
https://docs.google.com/forms/d/14Ri8U_rhsqCD1H5knN2FpWvcLTut6NbcT96l7gFnFM/edit?usp=sharing

Űrkiállítás a Shopping Cityben

A marosvásárhelyi Shopping Cityben megnyílt a Space in
The City című űrkiállítás, amely a különleges látnivalók
mellett arra is lehetőséget nyújt, hogy a látogatók kipróbálják a NASA űrhajósainak hivatalos edzőprogramját. A kiállítás január 3-ig tekinthető meg. November 20-án,
pénteken a BSB üzlet is megnyílik a Shopping Cityben –
tájékoztatott közleményben Claudia Neagoe, a marosvásárhelyi bevásárlóközpont PR-menedzsere.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A hármasfalusi gépkocsi összeroncsolódott, egyik utasa a helyszínen szörnyethalt

Helyi termékek
vására

November 20-án, pénteken
(ma) 8–19 óra között Marosvásárhelyen, a Petry Látványműhely és
Múzeum udvarán (a Rákóczi lépcső mellett) újra megrendezik a
helyi termékek vásárát. Az érdeklődők házi készítésű élelmiszerek,
sajtok, húsfélék, édességek, szörpök gazdag kínálatából válogathatnak. A vásár célja a helyi
termelők támogatása, illetve az
egészséges élelmiszerek fogyasztásának népszerűsítése.

Közlemény

Fotó: Tar András

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala jelenlegi összesített adóssága 658
millió lej. Ez az összeg nem tartalmazza a városi tanács alárendeltségébe tartozó
cégek tartozásait.
Az összeg több tételből áll:
– a kifizetetlen számlák értéke 45 millió lej, ebből 41 millió lej kifizetési határideje lejárt;
– 10 millió lej, a végrehajtó testület fizetése és a fogyatékossággal élő személyek juttatásai, ezek elmaradt és kifizetés előtt álló összegek;
– 52 millió lej bankhitel;
– 551 millió lejnyi többéves „kötelezettségvállalási hitel”.
A városi tanács alárendeltségébe tartozó vállalatok és intézmények adósságainak
feltérképezése még folyamatban van.
(Fizetett hirdetés)
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UNICEF-jelentés: 150 millióval nőtt
a mélyszegénységben élő gyerekek száma

Tizenöt százalékkal, 150 millióval nőtt a mélyszegénységben élő – oktatáshoz, megfelelő táplálékhoz, egészségügyi ellátáshoz vagy ivóvízhez hozzá
nem férő – gyerekek száma a koronavírus-járvány
miatt – állapította meg az ENSZ Gyermekalapja
(UNICEF) a gyermekek világnapja előtt nyilvánosságra hozott jelentésében.

A UNICEF Magyarország az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében – a jelentést idézve – azt írta, a koronavírus-járvány komoly hatással van a gyerekek életére: miközben
a fertőzött gyerekek tünetei általában enyhék, a növekvő fertőzöttségi adatok és a járvány oktatásra, valamint táplálásra
gyakorolt hosszú távú hatásai egy egész generáció jóllétét fenyegetik.
A jelentés szerint november 3-ig 87 vizsgált országot figyelembe véve minden kilenc koronavírus-fertőzésből egyet 20
év alatti gyerekek vagy fiatalok szenvedtek el, vagyis a 25,7
millió fertőzés 11 százalékát.
A járvány eddigi csúcspontján az iskolabezárások a világ
diákjainak több mint 90 százalékát (1,5 milliárd gyerek) érintették, ekkor 463 millió gyereknek nem volt semmilyen hozzáférése az elektronikus oktatáshoz. November elején 572
millió gyereket érintenek az iskolabezárások.
Közölték azt is, a járvány súlyos fennakadásokat okozott
az egészségügyi és szociális ellátórendszerekben. A vizsgált

140 ország egyharmada legalább tízszázalékos visszaesést tapasztalt az egészségügyi szolgáltatások – például vakcináció,
terhesgondozás, gyermekkori fertőző betegségek kezelése –
terén.
Negyvenszázalékos visszaesést mutatnak a nők és gyerekek
élelmezésével foglalkozó szolgáltatások 135 országban. Több
mint 250 millió öt éven aluli gyerek nem jut hozzá a potenciálisan életmentő vitaminkiegészítőkhöz – hangsúlyozták.
„A legrosszabb forgatókönyvek megvalósulása esetén kétmillió öt év alatti gyermek halála és 200 ezer halva születés
várható a következő 12 hónapban az egészségügyi és egyéb
szolgáltatások felfüggesztése és a táplálási elégtelenségek
miatt” – írták a jelentésben.
Hozzátették, hogy további 6-7 millió 5 év alatti gyermek
szenvedhet sorvadástól vagy súlyos alultápláltságtól, ami havi
10 ezer öt év alatti gyermek halálához vezethet – többségében
Afrika szubszaharai régiójában, valamint Dél-Ázsiában.
Az UNICEF a jelentésben azt kéri a kormányoktól és egyéb
partnereitől, hogy biztosítsák a gyermekek oktatását, a hozzáférést az egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint az ivóvízhez és megfelelő táplálékhoz, csökkentsék közöttük a digitális
különbségeket, tegyenek a növekvő gyermekszegénység ellen
és támogassák a katasztrófahelyzet vagy fegyveres konfliktus
áldozatául esett családokat. (MTI)

Soros: Európának fel kell lépnie Magyarországgal
és Lengyelországgal szemben

Európának fel kell lépnie Magyarországgal és Len- személyes és politikai korrupció előtt. Soros szerint a vétó
gyelországgal szemben – írta a Project Syndicate „visszaeső elkövetők elkeseredett szerencsejátéka”.
Soros György szerint Orbán Viktor kifinomult kleptokratinevű véleményportálon Soros György.

Az üzletember szerint az Európai Unió nem köthet kompromisszumot a jogállamiság tekintetében, amikor a tagállamoknak juttatandó forrásokról dönt.
Az, hogy a tömb hogyan áll azokhoz a kihívásokhoz, amelyek Magyarország és Lengyelország részéről ezeket az alapelveket érik, meghatározza, hogy az Európai Unió továbbra is
az alapértékeihez hű nyitott társadalomként marad-e fenn –
vélekedett.
Soros György hangsúlyozta: Magyarország és Lengyelország azért vétózták meg az európai uniós pénzek kifizetését,
mert a támogatások kiutalását jogállami feltételekhez kapcsolták, és ők nem akarnak szembenézni az ezek megsértésével
járó következményekkel.
A milliárdos rámutatott: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Jaroslaw Kaczynski, „Lengyelország de facto vezetője”
számára a jogállamiság gyakorlati korlátot jelent, akadályt a

kus rendszert épített ki, hogy „kilopja az ország szemét”.
Az üzletember szerint csak az EU segíthet azáltal, hogy például az uniós forrásokat az önkormányzatoknak irányítja,
„ahol az állami szinttel szemben még létezik a működő demokrácia”.
Az üzletember szerdai véleménycikkében azt javasolta,
hogy az Európai Unió kerülje meg a magyar és a lengyel vétót.
Mivel a jogállamisági feltételeket elfogadták, erre lehetőség
nyílik – mutatott rá. Ha nem sikerül megegyezni az új hétéves
költségvetésről, lehetőség van a 2020 végén lejáró költségvetés évenkénti továbbgörgetésére.
A kritériumok alapján pedig Magyarország és Lengyelország nem kapna támogatást, mert kormányaik megsértik a jogállamiságot – írta. Soros szerint csak az a kérdés, hogy
sikerül-e felmutatnia az EU-nak a lépéshez szükséges politikai
akaratot. (MTI)

Kiállt az európai uniós tagság mellett, de elutasította az EU-tagországok jogállamisági helyzetének
„önkényes értékelését” Mateusz Morawiecki lengyel
kormányfő Facebook-oldalán csütörtökön közzétett
bejegyzésében, megerősítve az uniós kifizetések
tervezett módosítása miatt megfogalmazott lengyel
kifogásokat.

kötése miatt. A lengyel miniszterelnök hasonló értelemben
nyilatkozott szerda esti parlamenti felszólalásában is, amelyben bejelentette: csütörtökön határozattervezetet terjeszt elő a
szejmben az uniós költségvetési tárgyalások során képviselt
lengyel álláspont támogatására.
A kormányzó Jog és Igazságosság párt képviselőinek egy
csoportja által csütörtökön már be is nyújtott dokumentumban
felhívják az uniós szerveket és a tagállamokat a költségvetési
tárgyalások felújítására, az alapszerződésekkel, valamint az
Európai Tanács júliusi zárókövetkeztetéseivel összhangban
álló megállapodás elérésére.
A szövegben „nagy felelőtlenségnek” nevezik a tagállamok
közötti megosztás előidézését, és bizalmukat fejezik ki, hogy
„világos, objektív, az alapszerződéseknek megfelelő” előírások megfogalmazása lehetővé teszi majd az európai gazdaság
számára szükséges megállapodás elérését.
A tervezetben azt is aláhúzzák: Lengyelország demokratikus és szuverén jogállam, amelynek jogait a többi tagállammal
egyenlő mértékben, az uniós alapszerződéseknek megfelelően
kell tiszteletben tartani. (MTI)

Morawiecki: igen az EU-ra,
nem a jogállamiság önkényes értékelésére

„Igent mondunk az Európai Unióra, de nemet az úgynevezett jogállamiság értékelésében alkalmazandó önkényes kritériumokra” – áll Morawiecki bejegyzésében.
A lengyel kormányfő szerint Lengyelországot „különféle
irányokból ostorozzák”, amihez a jogállamiság „hamis értelmezését” is felhasználják.
Lengyelország nem egyezhet bele ilyenfajta uniós mechanizmusokba, mivel ezek „a politikai és önkényes kritériumokat előnyben részesítik az érdemi értékelésekkel szemben” –
szögezte le Morawiecki, aki csütörtökön részt vett az uniós
állam- és kormányfők videóértekezletén.
Hétfőn Magyarország és Lengyelország a nagyköveti szintű
uniós tárgyaláson megvétózta az uniós költségvetési csomagtervezetet a források kifizetésének tervezett jogállamisághoz

Hollik: üzenjük Sorosnak és embereinek,
továbbra sem engedünk semmilyen zsarolásnak

„Üzenjük Sorosnak és embereinek, továbbra sem
engedünk semmilyen zsarolásnak” – jelentette ki a
Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez csütörtökön eljuttatott videónyilatkozatában.

Hollik István kifejtette: Soros György újra megszólalt, és
„kiadta az ukázt” a brüsszeli bürokratáknak és a magyar baloldalnak.
Soros egyértelművé tette – folytatta –, három dolgot vár el
a szövetségeseitől. Azt, hogy lépjenek fel Magyarországgal és
Lengyelországgal szemben; másodsorban „úgy büntessenek
bennünket, hogy ne kapjunk pénzt az EU-tól”; végül pedig álljanak ki a nyílt társadalom mellett, ami egyet jelent a bevándorlás támogatásával – mondta a Fidesz kommunikációs

igazgatója. Szerinte Soros György cikke egyértelművé teszi,
miről is szól valójában a Magyarországgal szembeni támadássorozat. Arról – mondta –, hogy azért kell megbüntetni Magyarországot, mert nem enged Soros György és a brüsszeli
bürokraták zsarolásainak, és továbbra sem hajlandó engedni a
bevándorlás ügyében.
A milliárdos spekuláns ezzel azt is egyértelművé tette, hogy
azt szeretné, ha az EU csak azt az országot tekintené jogállamnak, amely támogatja a nyílt társadalmat, azaz a bevándorlást
– jelentette ki Hollik István, hozzátéve: azzal, hogy „a baloldal
Gyurcsány Ferenc vezetésével az elmúlt időszakban a Magyarországot támadók oldalára állt, újra Soros zsoldjába szegődött”. (MTI)

Ország – világ

3

Ismét tízezer feletti új esetszám

A stratégiai kommunikációs törzs csütörtöki összesítése szerint az utóbbi 24 órában ismét meghaladta
a tízezret az újonnan beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, így a napi esetszán több mint húsz
százalékkal meghaladta az utóbbi két hét átlagát. Az
utóbbi napon 167 koronavírusos beteg hunyt el, ami
15 százalékkal több az utóbbi két hét átlagánál. Országos szinten csütörtökön 43-mal csökkent a súlyos állapotban lévő fertőzöttek száma, így már csak
1131 fertőzöttet ápolnak intenzív terápián. Bukarestben azonban beteltek a helyek a Covid-kórházak intenzív osztályain, ezért csütörtökön öt koronavírusos
pácienst katonai repülőgéppel szállítottak Bákóba,
illetve a Jászvásár melletti új moduláris kórházba.
(MTI)

Jelentős lehűlésre figyelmeztetnek

Az ország nagy részére érvényes, esőre, havazásra
és erős szélre vonatkozó figyelmeztetést adott ki
csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM). A meteorológusok szerint péntek déltől
szombaton 17 óráig előbb az ország északnyugati
térségeiben, majd fokozatosan mindenütt csapadékra kell számítani, amelynek mennyisége helyenként
meghaladhatja
a
15-20
litert
négyzetméterenként. A hegyekben szinte mindenütt
havazni fog, friss hóréteg képződik. Erdélyben és
helyenként Moldvában, Munténiában, illetve Olténiában havas eső, havazás várható. A hétvégére jelentősen lehűl az idő, az ilyenkor megszokottnál
hidegebb lesz, szinte mindenütt fagypont alá csökken a hőmérséklet. (Agerpres)

Kétnapos szavazás a külföldi
körzetekben

A 2016-os parlamenti választásokhoz képest 331gyel nőtt a határon kívüli szavazóhelyiségek száma:
417-ről 748-ra – mondta a szerda esti kormányülés
kezdetén Bogdan Aurescu külügyminiszter. Aurescu
azt is közölte: külföldön két napon keresztül, december 5-én és 6-án zajlanak majd a parlamenti választások. (Agerpres)

Orban: a védőoltás nem lesz
kötelező, de ingyenes lesz

Nincs prioritásuk a minisztereknek, államtitkároknak,
más köztisztviselőknek, hogy megkapják a koronavírus elleni oltást – közölte a România TV szerda esti
műsorában Ludovic Orban miniszterelnök. A kormányfő emlékeztetett: Valeriu Gheorghiţă vezetésével létrehoztak egy országos bizottságot a
védőoltáskampány megszervezésére. Orban úgy
véli: az első adag oltások akár decemberben megérkezhetnek. Szerinte első körben az egészségügyi
személyzetet kell beoltani, majd az időseknek, a krónikus betegeknek kell következniük. Azt mondta: „a
védőoltás nem lesz kötelező, de ingyenes lesz”. Úgy
fogalmazott: „nem mondana igazat”, ha azt állítaná,
hogy jelen pillanatban Románia készen áll logisztikai
szempontból az oltáskampányra. (Agerpres)

Gyásznapi ünnep

(Folytatás az 1. oldalról)
A magyarság számára mélységesen sértő, és óriási
tiszteletlenség, EU-konformnak pedig egyáltalán nem
nevezhető egy nemzeti közösség tagjait arra kényszeríteni, hogy megünnepeljék a saját történelmük leggyászosabb napját egy olyan törvény alapján, amely felesleges
ellentéteket szít az ország területén élő nemzetiségek körében – nyilatkozta Potápi Árpád, a magyar miniszterelnökség politikai államtitkára.
Kétséges számomra, hogy az a törvény feledtetni
tudja-e román polgártársainkkal az összeomlás szélén
álló román egészségügy kínos helyzetét, az ideiglenesség
okozta tragédiákat, valamint azt, hogy az ország 4-5 millió fiatal lakosa a külföldön élést választotta. Még akkor
is, ha a német államfővel való megegyezés alapján a
spárgaszedéssel járó rabszolgamunka jut nekik, hogy
csak egy példát említsünk a járvány közepette az országot elhagyók többségének úti céljáról.
Ami pedig Erdélyt illeti, a trianoni szerződéssel Romániához csatolt területtel, annak fejlődési lehetőségeit
visszafogva és gátolva, kiderül, hogy nem mentek sokra
vele. Az áruba bocsátott zsidó és szász lakosság, valamint az elvándorolt magyarság helyét nem a román falvakat is elhagyó többség, hanem egy negyedik kisebbség
veszi át, egyre népesebb számban belakva az üresen maradt vidéki és a megürült városi házakat is. Egy olyan
kisebbség, amely többséggé válva hamarosan a jogait
fogja követelni.
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Járványkezelési és gazdaságélénkítő
programot készített az RMDSZ

Az RMDSZ az önkormányzatokra bízná, hogy a helyi viszonyoknak
megfelelő
intézkedésekkel
fékezzék
meg a járvány terjedését –
derült ki az RMDSZ járványkezelési és gazdaságélénkítő
programjából, melyet szerdai online sajtótájékoztatójukon
ismertettek
a
szövetség politikusai.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke megállapította: a kormány a
legtöbb esetben megkésve hoz
„ostoba döntéseket” a járvány leküzdésére. A járványellenes küzdelem nem látható át, ezért az
intézkedések iránti bizalom is
csökken. A politikus szerint egészségvédelmi, oktatási, valamint
munkahelyvédelmi és gazdaságélénkítési intézkedések sorozatára
van szükség. E javasolt intézkedéseket gyűjtötte a szerdán ismertetett programba a parlamenti
választásokra készülő RMDSZ.
Az ismertetett program szerint
ahol erre lehetőség van, ki kellene
nyitni az óvodákat és az általános
iskolákat, és a szülőkre kellene
bízni a döntést, hogy a gyermekük
az iskolában vesz részt az órákon,
vagy az interneten keresztül otthonról követi ezeket.

Cseke Attila szenátor, volt
egészségügyi miniszter elmondta:
a tavasz és a nyár folyamán Románia nagyjából azokat az intézkedéseket hozta meg, amelyeket az EU
tagállamai, az online oktatásra
való áttéréssel azonban szakított a
korábbi gyakorlattal. Kérdésre válaszolva Kelemen Hunor korainak
tartotta annak a mérlegelését, hogy
zárják be és ismételjék meg az idei
tanévet.
Az egészségvédő intézkedéseket László Attila orvos-politikus, a
szenátus egészségügyi bizottságának elnöke ismertette. Úgy vélte:
javítani kell a felderítés hatékonyságát, és növelni kell a tesztelések
számát. Szerinte a gazdasági és oktatási tevékenységek felfüggesztéséről a helyi önkormányzatoknak
és a megyei közegészségügyi hatóságoknak, egy-egy település karanténba helyezéséről pedig a
megyei önkormányzatoknak és a
megyei közegészségügyi hatóságoknak kellene dönteniük.
László Attila szerint a tesztelést
ki kell terjeszteni azokra is, akik
nem mutatják a fertőzés jeleit, de
kapcsolatba kerültek fertőzött személyekkel, és ingyenes heti tesztelést kell bevezetni a háziorvosok,
kórházi és bölcsődei dolgozók, il-

letve az iskolák és óvodák megnyitása után a pedagógusok számára
is. A politikus arra is kitért, hogy
biztosítani kell a kórházi ellátást a
nem koronavírusos betegeknek is,
fejleszteni kell a telemedicina lehetőségeit, és csökkenteni kell a
bürokráciát.
A munkahelyvédelmi és gazdaságélénkítő javaslatokat ismertető
Miklós Zoltán képviselőjelölt arra
hívta fel a figyelmet, hogy a kormány munkahelyvédő intézkedései december végén lejárnak, és az
emberek még nem tudják, hogy mi
vár rájuk januártól. Szerinte ezeket
meg kell hosszabbítani. A program
szerint kiemelt támogatást kellene
biztosítani a gyógyszeripari és az
élelmiszeripari vállalatoknak, és
eszközbeszerzési támogatást kellene adni a távmunkában dolgozóknak, valamint a távoktatásban
tanuló diákoknak. Újságírói kérdésre elmondta: az intézkedések
fedezetét az adóalap kiszélesítésével és a hatékonyabb adóbehajtással lehetne biztosítani.
Parlamenti választások lesznek
december hatodikán. A választási
kampány jelenleg elsősorban a járvánnyal kapcsolatos kérdésekről
szól. (MTI)

823 millió eurós segítség nyolc tagállamnak

A költségvetési tanács elnöke
szerint makrogazdasági
korrekció szükséges

Romániának a következő
három-négy évben fokozatos
makrogazdasági korrekciót
kell végrehajtania, és figyelembe kell vennie mind a kiadások szerkezeti átalakítását,
mind az államháztartás bevételeinek növelését – jelentette ki Daniel Dăianu, a
költségvetési tanács elnöke
csütörtökön.

Daianu szerint fontos, hogy a
kormány visszaszorítsa a feketegazdaságot, és növelje az államháztartás
bevételeit
az
adóalap
növelésével, az adórendszer átláthatóvá tételével és az adókerülőkkel,
adócsalókkal szembeni szigorúbb
fellépéssel.
Kifejtette, hogy Bukarest jelentős strukturális államháztartási deficittel
kezdte
a
koronavírus-járvány elleni küzdelmet, hiszen a hiány már akkor meghaladta a 4 százalékot, az idén
pedig várhatóan GDP-arányosan 9
százalék lesz. Ez összhangban van
ugyan a többi régióban levő fejlődő
országéval, de a járvány előtt felhalmozott hátrány jelentősen csök-

kentette a kormány mozgásterét –
magyarázta. Daianu szerint a román
gazdaság teljesítménye 5 százalék
körül fog csökkenni az idén, figyelembe véve a járvány második hullámát. Úgy vélte, annak ellenére,
hogy az Európai Unióban fel vannak függesztve a költségvetéssel
kapcsolatos szabályok a járvány
miatt, Romániának magának kell
kezdeményeznie a makrogazdasági
korrekciót. Figyelmeztetett, hogy
ezt nem szabad gyorsan lebonyolítani, mert ismét recesszióba vetné a
gazdaságot, ezért meglátása szerint
fokozatosan, 2024-ig kell végrehajtani. Szerinte Romániának nem lesz
szüksége arra, hogy hitelmegállapodást kössön a Nemzetközi Valutaalappal, amennyiben lesz egy
hiteles korrekciós programja.
A kormány várakozásai szerint
az idén a gazdaság teljesítménye
4,2 százalékkal marad el a tavalyitól, az államháztartás hiánya pedig
eléri várhatóan GDP-arányosan a
9,1 százalékot. Jövőre az ország 4,5
százalékos gazdasági növekedéssel
és 7 százalékos államháztartási hiánnyal számol. (MTI)

Először használják a szolidaritási alapot koronavírus-válaszlépésekre
országban) a katasztrófa által okozott közvetlen kár (2011-es árakon számolva) meghaladja a 3 milliárd eurót, vagy nagyobb, mint
a kedvezményezett állam bruttó nemzeti jövedelmének 0,6%-a. A „regionális természeti
katasztrófa” fogalmát is meghatározták:
olyan természeti katasztrófa egy NUTS 2 régióban, amely az adott régió bruttó hazai termékének (GDP) 1,5%-át meghaladó
közvetlen kárt okoz. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikke szerinti
legkülső régiók esetében ez a küszöbérték a
régió GDP-jének 1%-a.

A költségvetési bizottság jóváhagyta
a horvát földrengés, a lengyel áradások és a koronavírus okozta károk
helyreállítására szánt 823 millió eurós
uniós segítséget.

Mózes Edith

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából
származó 823 millió eurós támogatást az
alábbiak szerint osztják szét:
* több mint 132,7 millió euró előleget kap
Németország, Írország, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Magyarország
és Lengyelország a koronavírus-járvány
okozta súlyos népegészségügyi vészhelyzet
kezelésére.
* Horvátország 683,7 millió eurót kap a
2020. márciusi pusztító erejű zágrábi és
környéki földrengés utáni helyreállításra.
Az első részletet, 88,9 millió eurót már augusztusban megkapta az ország.
* Lengyelország több mint hétmillió eurót
kap a Podkarpackie régiót sújtó júniusi áradások utáni helyreállításra.
Koronavírus-válaszlépések
a Szolidaritási Alapból
A koronavírus-reagálási befektetési kezdeményezés keretében módosították az EU
Szolidaritási Alapjának szabályait, hogy az
unió ezt a forrást is használhassa súlyos
egészségügyi vészhelyzet esetén.
Összesen 19 ország (Ausztria, Belgium,
Horvátország, Csehország, Észtország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország,
Írország,
Olaszország,
Lettország, Litvánia, Luxemburg, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia és Spanyolország) és három tagjelölt ország
(Albánia, Montenegró és Szerbia) kért segítséget a koronavírus-járvány hatásainak enyhítésére.
Magyarország,
Írország,
Görögország, Spanyolország, Portugália,
Lengyelország és Horvátország előleget kap
belőle, erről szólt a hétfői szavazás.
Az egyes országoknak kifizetendő összegek részletes lebontása a Parlament jelentéstervezetében és a bizottsági javaslatban
található. Magyarország előzetes kifizetésként kap most 26,6 millió eurót.
Olivier Chastel (Renew, Belgium) képviselő jelentését, amely a támogatásra irányuló
javaslat elfogadását ajánlja, és Monika Hohlmeiernak (EPP, Németország) a költségvetésmódosítás jóváhagyását ajánló jelentését
egyaránt 40-40 szavazattal fogadták el, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Monika Hohlmeier

Forrás: Facebook

Melyek a következő lépések?
A tagállamok szakminisztereiből álló Tanács október 30-án már jóváhagyta a támogatást. A két jelentéstervezetet még a
Parlament egészének is el kell fogadnia. A támogatást ezután kaphatják meg a tagállamok.
A Bizottság folyamatosan bírálja el a beérkezett tagállami kéréseket. Az eljárás végeztével tesz majd javaslatot az egyes támogatások
végösszegére.
xxx
Az Európai Unió Szolidaritási Alapja lehetővé teszi, hogy az EU szolidáris és hatékony
módon támogassa a tagállamokat vagy a csatlakozás előtt álló országokat a jelentős környezeti katasztrófák következményeinek
kezelésére irányuló erőfeszítéseikben. A Szolidaritási Alap révén, melyet nem az EU költségvetéséből
finanszíroznak,
évente
legfeljebb 500 millió euró (2011-es árakon)
bocsátható rendelkezésre, amely kiegészíti az
érintett tagállam(ok) vészhelyzeti fellépésekre fordított állami kiadásait.
A Szolidaritási Alapot a 2002. november
11-i 2012/2002/EK-rendelet hozta létre a
2002 nyarán Közép-Európát sújtó rendkívüli
árvizekre adott válaszul. Azóta 24 európai ország kapott 80 katasztrófahelyzet (árvizek,
erdőtüzek, földrengések, viharok és aszályok)
kapcsán támogatást az alapból, összesen több
mint 5 milliárd euró értékben.
A Szolidaritási Alap elsősorban olyan jelentős természeti katasztrófák esetén nyújt támogatást,
amelyek
komoly
következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra nézve valamely tagállam vagy
tagjelölt ország egy vagy több régiójában.
Egy természeti katasztrófa akkor minősül jelentősnek, ha (a tagállamban vagy tagjelölt

Olivier Chastel

Forrás: Facebook

Az alábbi sürgős intézkedések
támogathatók:
* az energiával, az ivóvízzel és szennyvízzel,
a távközléssel, a közlekedéssel, az egészségüggyel és oktatással kapcsolatos infrastruktúrák és létesítmények működésének
azonnali helyreállítása;
* átmeneti szállás biztosítása és a mentőszolgálatok támogatása az érintett lakosság
szükségleteinek kielégítése érdekében;
* a megelőzést szolgáló infrastruktúra azonnali helyreállítása és a kulturális örökség
megóvása;
* a katasztrófa által sújtott területek azonnali
megtisztítása, beleértve a természeti övezeteket is.
Az Európai Parlament szerepe
Az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról,
annak megvalósításáról és alkalmazásáról
szóló, 2013. január 15-i állásfoglalásában az
Európai Parlament rámutatott az alap fontosságára, amely az EU fő eszköze a komoly katasztrófák esetén történő beavatkozásra.

Ugyanakkor bírálta, hogy elfogadhatatlanul
hosszú ideig tart a támogatás nyújtása az érintett régiók vagy tagállamok számára, és felszólított az idő lerövidítésére a vonatkozó
eljárások egyszerűsítése és az előlegfizetés
lehetőségének bevezetése révén. A Bizottság
javaslata tartalmazta a Parlament más ötleteit
is, például a katasztrófák fogalmának, valamint az alap hatályának egyértelműbb és pontosabb meghatározását, hogy csökkenjen az
ezen uniós eszköz reformját ellenző számos
tagállam szkepticizmusa.
A Bizottság fent említett, 2013. júliusi javaslata alapján a Parlament és a Tanács is elfogadott egy-egy állásfoglalást, melyek
alapján 2014 februárjában intézményközi tárgyalásokra került sor, és a rendes jogalkotási
eljárás keretében három ülést követően első
olvasatban kompromisszum született. Az új
szabályok 2014 júniusában léptek hatályba.
A Parlament tárgyalási pozíciója tartalmazta az előlegfizetési mechanizmus határozott támogatását. Ez az új rendelkezés,
melyet a Tanács eredetileg törölt, része az
elért kompromisszumnak (a bizottsági javaslatban szereplő küszöbértékkel, azaz 10%, de
legfeljebb 30 millió EUR).
A regionális katasztrófák támogathatóságára vonatkozó küszöbérték tekintetében a
végleges megállapodás a Bizottság javaslatának megfelelően megtartotta a regionális
GDP 1,5%-ának megfelelő arányt, de a Parlament elérte, hogy az Európai Unió legkülső
régióira a GDP 1%-ának megfelelő, alacsonyabb arány vonatkozzon. A további eredmények közé tartozik a pályázatok tagállamok
általi benyújtási határidejének meghosszabbítása 12 hétre (a Bizottság és a Tanács álláspontja 10 hét volt), hathetes határidő
bevezetése a Bizottság számára a pályázatok
megválaszolására és az alapból történő hozzájárulások felhasználhatósága időszakának
kibővítése 18 hónapra (a Bizottság és a Tanács álláspontja 12 hónap volt).
A technikai segítségnyújtás elvileg nem támogatható, azonban a Parlament elérte, hogy
engedélyezzenek eltérést ettől, és így a
kompromisszum része lett, hogy a projektek
előkészítéséhez és végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó technikai segítségnyújtás
költségei támogathatók.
Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
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Portugáliai kirándulás salamancai kitérővel

helyi történelemről. Mindkét templom és
szinte minden épület egy jellegzetes színű
terméskőből épült, lehet látni, hogy ez az
(Folytatás múlt pénteki lapszámunkból)
egész összetartozik. Az egyetem innen csak
Május 12. (Salamanca)
pár lépés, és úgy néz ki, sokan érdeklődnek
Az egész napot Salamanca megismerésére iránta. Az egyetem bejáratánál Luis de Leon
szántuk. Nem sietve, előre kigondolt terv költő szobra áll a tér közepén. Furcsa érzés
alapján, hanem csak elmentünk az óváros azon a helyen járni, ahol egykoron Kolum-

Fodor Lajos

Az Új Katedrális

egyik távoli pontjára, és onnan lassan barangoltunk visszafelé, a szállodánk felé. Ide nem
szükséges egy előre kidolgozott városnézési
terv. Itt minden régi, műemlékszámba megy.
Nagy ritkán egy-egy hirtelen felhúzott sátorban időleges kiállítások vannak. Az Új Katedrális előtt is volt egy ilyen,
Picasso-kiállítással. Persze hogy bementünk,
de szégyenszemre be kell vallanom, nem
időztünk sokat, Picasso nem a kedvelt festőm, én megmaradtam az impresszionistáknál. És ha Picassónál nem időztünk, ezt
bepótoltuk a Régi (Catedral Vieja), illetve az
Új Katedrálisnál (Catedral Nueva). Szerencsére egymás mellett vannak. Az első 1140
és 1236 között épült gótikus stílusban, míg a
második 1513 és 1733 között. Mindkettőben
napokat lehet eltölteni, annyi a kápolna,
freskó, díszítések. Hogy még jobban tudjuk
értékelni, egy kicsit többet kellene tudni a

Plaza Mayor

busz igyekezett meggyőzni a salamancai
egyetem geográfusain keresztül az uralkodó
királyi családot egy nyugat-indiai út szükségességéről.
A kellemes májusi idő alkalmas a városnézésre, a sok látnivaló nagyon csábító. A
keskeny utcák és a magas templomok külön
varázst adnak Salamancának, de ugyanakkor
nehéz helyzetbe hozzák a fényképészt: nagy
a kísértés sok képet csinálni, de szinte lehetetlen a szűk utcák és a magas épületek miatt.
Egy idő után a képek kezdenek összefolyni, sok a templom és a műemlék, az épületek nagy része hasonló színű kőből épült,
de kellemes a séta, még akkor is, ha másnap
már nem emlékszünk pontosan, melyik templom hol volt. Két kellemes napot töltöttünk
Salamanca városában, jó döntés volt, hogy
átugrottunk Portugáliából.

Május 13-14. (Évora és környéke)
Évora Portugália déli felében van, mintegy
4 órai vezetésre Salamancától, Alentejo
megye központja. Az idő csodás, és szinte
otthon érezzük magunkat, hiszen sok gólyát
látunk. Bizony elég régen volt, amikor utoljára gólyát láttam, nem is emlékszem, hol.
A történelem folyamán megfordultak itt a
rómaiak, vizigótok, arabok és persze a keresztények. Valamikor a portugál királyi család is itt tartózkodott, de miután
Spanyolországhoz csatolták, elvesztette e kiváltságot. Jelenleg virágzó egyetemi város,
1986-tól a világörökség része. Az egész város
egy szabadtéri múzeumhoz hasonlít, gyakran
nevezik a múzeumok városának.
Mi észak felől érkezünk, így először a vízvezeték karcsú tartóoszlopait pillantjuk meg.
A XVI. sz.-ban épült, mintegy 9 km hosszú,
és egy forrás vizét szállítja Évora városába,
hogy pótolja a város vízszükségletét. Ahhoz
képest, mikor építették, egészen jó állapotban
van. Évora síkságon fekszik, de találtak egy
kis dombot, ahova a város történelmi köz- Az egyetemi kápolna harangtoronya
pontját építették. A dombnak is a legtetején gyobb és egyik legszebb ilyen épülete. 1280van a Se, az évorai katedrális.
ban kezdték építeni, és csak 1350-ben fejezAz évorai katedrális Portugália legna- ték be. Sokan a salamancai Régi
Katedrálishoz hasonlítják szépségben, én
azonban nem sok hasonlóságot láttam a kettő
között. Két különböző harangtornya első ránézésre elég furcsa érzést kelt. A templom
belseje egy középső fő- és két mellékhajóból
áll, ezek hossza 70 m. A bejárat közepét díszítő 12 apostol szobra jellemző a középkori
portugál szobrászatra. Mivel a domb legmagasabb pontján épült, tetejéről pompás kilátás
nyílik a városra és környékére.
A katedrális közelében érdemes megnézni
a római templom, más nevén a Diana-templom romjait. A II., illetve III. sz.-ban épült,
korinthoszi oszlopainak egy része – 14 márvány-, illetve gránitoszlop – ma is kitűnő állapotban áll. Hosszú fennállása alatt volt
fegyverraktár, színház, illetve vágóhíd. A
Diana-templom közelében a Diana-kert terebélyes fáival kellemes pihenést ígér. Persze
hűsítőket, édességet és kávét is lehet kapni.
A parkból jól lehet látni az évorai egyetemet,
mely Portugáliában a második legöregebb.
Időnk azonban lassan lejár, közeleg az este,
itt az idő megkeresni a szállodát. Ma éjjel
ismét egy egykori kolostorban fogunk aludni,
úgy néz ki, Portugáliában ez divatos. Nekünk
jó a véleményünk róluk, tiszták, csendesek.
(Folytatjuk)
A katedrális bejárata

A Diana-templom romjai
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A természet kalendáriuma (CDXXXVII.)

Kiss Székely Zoltán

és a szelek ura, a vitorla feltalálója, Aiolos
segíti.

Levelek Iris koszorújából című kötetének
nyitóverse, az In Horatium kezdődik így. Az
antikvitás költészetéért lelkesedő Babits Mihály Horatiust szólaltatja meg: egyszerre
tiszteli az aranykor költőóriását, és száll
szembe vele:

A költészet egyetlen lehetséges létmódja a
folytonos megújulás, akár az élő, lázadó természeté.
November 23-án a skorpióból a nyilas
(Sagittarius) havába lépünk. A hónap névadója egy állatövi csillagkép. Nyilazó kentaurt mintáz Mezopotámiában, Hellászban,
Egyiptomban, és hellenisztikus hatásra az
arab, hindu csillagtérképeken is. A görög mitológia kentaurjai egy napisteni eredetű,
Kentaurosz nevű félistennek és thesszáliai
kancáknak az ivadékai. Alsótestük ló, felsőtestük ember; részeges, kéjsóvár, ám bölcsességgel megáldott lények, Dionüszosz
eksztázisban „lóvá tett” kísérői voltak. Egyesek a vad thesszáliai lovas pásztorokban keresik az előképüket. A kentaurosz „csikóst”
jelent, kentaó annyi mint „hajtok, ösztökélek,
sarkallok”. Mások lókultusz sámánpapjait
látják bennük. A két legnevezetesebb kentaur
Nesszosz és Kheirón volt. Az előbbi okozta
Héraklész vesztét azzal, hogy amikor a hős
nyilától eltalálva haldokolt – Héraklész azért
nyilazta le a kentaurt, mert az megszöktette a
feleségét –, rábeszélte az asszonyt, hogy
mártsa férje ingét az ő vérébe, így az, ha magára ölti, sebezhetetlen lesz. Amikor aztán a
hős belebújt a „nesszosz-ingbe”, az tüzes mé-

Az ENSZ közgyűlése 1954-ben kezdeméEkként a dal is légyen örökkön új,
nyezte először, hogy november 20. legyen a
a régi eszme váltson ezer köpenyt,
gyermekek jogainak szentelve. Öt évre rá,
s a régi forma új eszmének
1959-ben, ezen a napon fogadták el A gyeröltönyeként kerekedjen újra.
meki jogok nyilatkozatát. Konkrét jogokat
S ha Tibur gazdadalnoka egykor ily
fogalmaztak meg, egyebek mellett a névhez,
mértéken zengte a megelégedést,
az állampolgársághoz és az oktatáshoz való
hadd dalljam rajt ma himnuszát én
jogot. A nyilatkozat nem volt kötelező erejű.
a soha-meg-nem-elégedésnek!
Harminc évvel később, 1989. november 20án az ENSZ közgyűlése végre elfogadta
Babits nyíltan vállalja a mindenségvágy, a
a gyermekek jogairól szóló egyezményt.
eszményét.
„soha-meg-nem-elégedés”
Elgondolkodtató. A természetben, az állatok világában nem így történnek a dolgok.
Minden a földön, minden a föld fölött
Százszor leírt jelenség az állati altruizmus.
folytonfolyású, mint hegyi záporár,
Az éppen 110 éve, 1910. november 10-én
hullámtörés, lavina, láva
meghalt Lev Nyikolajevics Tolsztojhoz fors tűz, örökös lobogó. – Te is vesd
dulok segítségül. Nem a Háború és béke, s
el restségednek ónsúlyú köntösét,
még csak nem is az 1894-ben megjelent Isten
elégeld már meg a megelégedést,
országa benned van filozófiai műve, hanem
légy
könnyű, mint a hab s a felhő,
egy meséje miatt. Ebben a fecskemama odamint a madár, a halál, a szél az.
röppen a macska elé, hogy védelmezze a fészekből kipottyant fiókáját, pedig a fecske
A változás szükségessége lüktet soraiból,
tudja, hogy a macska őt fogja széttépni. Tanuljunk a fecskétől – okít a nagy orosz író-fi- maga a természet adja a példát:
lozófus.
Görnyedt szerénység, kishitű pórerény
November 21. az UNESCO javaslatára a
ne nyomja lelked járomunott nyakát:
filozófia napja, első alkalommal 2002-ben
törékeny bár, tengerre termett,
tartották meg.
hagyj kikötőt s aranyos középszert
s szabad szolgájuk, állj akarattal a
Gyűlöllek: távol légy, alacsony tömeg!
rejtett erőkhöz, melyek a változás
ne rezzents nyelvet: hadd dalolok soha
százszínű, soha el nem kapcsolt
nem hallott verseket ma, múzsák
kúsza kerek koszorúját fonják.
papja, erős fiatal füleknek.

Nézz fel az égre: barna cigány ködök –
nézz szét a vízen: fürge fehér habok
örök cseréjükért hálásak
halld, Aiolost hogyan áldják, dallal.

Az istenek helyett Babits a természet rejtett, titokzatos erőit szólítja meg. A természet
erőinek dicsőítésére filozófiai mélységekre
hatol: élet-halál, megismerés, kifejezhetőség.
A láng is hullám. Szüntelenül lobog
főnix-világunk. Így nem is él soha,
mi soha meg nem halt. Halálnak
köszönöd életedet, fű és vad!
Minden e földön, minden a föld fölött
folytonfolyású, mint csobogó patak
s »nem lépsz be kétszer egy patakba«,
így akarák Thanatos s Aiolos.

A dialektika atyját, Hérakleitoszt az örök
változásban az elmúlás félistene, Thanatos

Az esztergomi hercegprímási bazilika a Babits-villa teraszáról

regként égett a testébe. Kheirón viszont – az
ő halálát is, bár „véletlenül”, Héraklész nyila
okozta – nemes és bölcs kentaur volt, számos
istenfi és hős (Aszklépiosz, Akhilleusz) nevelője. Kheirónt a monda szerint Zeusz az
égre emelte halála után, belőle csinálta a Nyilas csillagképet.
Rőt-barna, roppant, lombhalom-sír,
keresztjén árva vadgalamb sír.
A láthatatlan, égbenyúlt Világfa
hullatja könnyét millió fiára.

Jékely Zoltán Kedvetlen őszutó című
négysorosát jó negyven éve, 1980-ban vetette
papírra, s jó negyven évvel még azelőtt, 1940
táján írta volt fel ő is nevét a Babits-villa falára Esztergomban.
Nevezetes fal ez. A villa a két világháború

között a kor neves alkotóit látta vendégül.
Ascher Oszkár, Csinszka, Cs. Szabó
László, Devecseri Gábor, Fülep Lajos, Gellért Endre, Ignotus Pál, Illyés Gyula, Karinthy Frigyes, Kárpáti Aurél, Kosztolányi
Dezső, Márffy Ödön, Móricz Zsigmond,
Radnóti Miklós, Ritóok Emma, Schöpflin
Aladár, Sík Sándor, Szabó Lőrinc, Szentimrei Jenő, Szerb Antal, Szegfű Gyula,
Tóth Árpád, Vas István, Weöres Sándor –
nem akármilyen társaság ez – a Nyugat körüli
értelmiségiek köre.
Ez a kis villa az esztergomi Előhegyen két
nap óta a miénk. Amint látod, gyönyörű helyen van: háttérben a herceg-prímási bazilika
– írta 1924-ben édesanyjának a költő.
Babits esztergomi ottlétei alatt is – 1929től Móriczcal, 1933-tól Gellért Oszkár közreműködésével egyedül – szerkesztette a
folyóiratot, amit egyszerre őrtoronynak és
szekértábornak tartott.
És itt írta, s olvasta fel feleségének már
nagybetegen 1938 őszén hatalmas bölcseleti
költeményét, a Jónás könyvét. 1941 márciusában még megtartotta akadémiai székfoglalóját.
Áprilistól
ismét
csaknem
beszédképtelen volt. 1941. augusztus 4-én,
csillaghulláskor távozott.
Halála után özvegye, Török Sophie már
nem szívesen látogatta az esztergomi kísértetházat, utoljára 1943 júniusában járt ott. A
pusztuló épületet 1960-ban nyilvánította védetté az Országos Műemléki Felügyelőség.
Az első helyreállítás után, 1961. augusztus
6-án nyitották meg emlékházként. A Babitsemlékház 2008-ban született sokadszor újjá.
Gazdája 1883. november 26-án született
Szekszárdon.
Gyermek kívánnék lenni, tiszta gyermek
kit nem zavarnak semmi bús szerelmek
s amilyen talán nem valék soha (…)

– írta volt a Vágyak és soha című versében
–
Immár a végtelen vágyára vágyom
s bár végtelen sok, véges mind a vágyam
s végesből nem lesz végtelen soha (…)

A szignók fala dacol az idő múlásával

Maradok kiváló tisztelettel:

Kelt 2020-ban, a gyermekek jogainak világnapján
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„A kultúr-magyarság lelkiismeretének hiszem magam…”

143 éve, 1877. november 22-én Érmindszenten (ma: Adyfalva) megszületett Ady Endre, a 20. századi
modern magyar irodalom egyik legjelesebb alkotója, legeredetibb tehetsége. „Világviszonylatban is a 20.
század egyik legnagyobb költője” –
írja Hegedüs Géza A magyar irodalom
arcképcsarnoka című művében (487.
old.). Ő volt a magyar költészet új
hangú lírikusa, az első szimbolista
költő a magyar irodalomban.

Buksa Éva-Mária ny. tanár

A lángelme születési évfordulóját ünnepeljük most és mindörökké, amíg csak lesz a világon magyarul tudó, magyarul olvasó
ember. Mert nemzedékről nemzedékre újraszületik Ady Endre. Az irodalmi kegyelet
íratja velem ezt a megemlékező írást.
Ady a költészetben nem csak az egyéni
gondok és keserűségek megéneklésének,
hanem az élet, illetve a társadalom megváltoztatásának, fejlődésének eszközét látta.
Ezért verseiben kíméletlenül rántotta le a leplet kora társadalmának ellentmondásairól, hibáiról. Őszintesége, képzeletvilágának
gazdagsága, sajátos kifejezésmódjának eredetisége (a maga teremtette jelképek nyelvén) a lángelme ismertetőjegyei. Sokoldalú
művész: írt színjátékokat, de azoknál jelentősebb a prózája. Bustya Dezső írja: „Azok számára, akik versein keresztül ismerték meg
Adyt, elálmélkodás forrása a megismerkedés
azzal a gazdagsággal, amelyet novellái kínálnak… Az Ady-próza életművének kiteljesítő,
szépség- és érték-emelő tartozéka”. Novellái,
újságcikkei a magyar próza jelentős alkotásai.
„Minden változásért és újért kiált itt!”
Az új líra ígéretes megtestesítője, aki, bevallása szerint, „vallani mindent: volt életem
dolga”, és aki a maga által kijelölt úton haladva lelkesítette, bátorította az ifjakat, erősítette bennük a hitet a szebb jövőben. A 20.
század első évtizedeiben, tapasztalva Magyarország feudális viszonyait, a nyugat-európai országokhoz képest rendkívül
elmaradott, elavult társadalmi rétegződését, a
gazdasági és polgári élet kezdetlegességét,
szeretett volna változtatni rajta, segíteni, a
sajtót társadalmi „eszközként” használva a
társadalmi fejlődés előmozdításában. A polgári radikalizmus híve. Így válik Ady a megújulás és haladás váteszi hírnökévé.
Műveiben (verseiben, novelláiban, publicisztikai írásaiban) megfogalmazott életszemléletével, eszméivel megpezsdítette az elavult
közéletet, a konzervatív életszemléletet, a
szellemi életet, és felrázta a régi világrendet.
Bátran hirdette: „Én nem bűvésznek, de Mindennek jöttem.” Volt támadó, hajtó és vigasztaló. Ezért a gyűlölködő, gúnyolódó
támadások kereszttüzében élt.
Költészetében ötvöződik a biblikus pátosz
(istenes verseiben), a szárnyalóan romantikus
és a legújabb modern, azaz szimbolikus
hangnem. Szimbolista kifejezésmódjával jelképeket keres, „hogy egyetlen fordulattal fejezze ki az addig fel nem ismert jelenségeket”
– állapítja meg Hegedüs Géza (uo., 489.
old.). Közismert szimbólumai: a „magyar
Ugar”, a „disznófejű Nagyúr”, az olimposzi
„Gémek”, a „Holnap”, a „Jövendő”, „a Hit”,
„Óceán” stb. Révai József Ady-tanulmányában írja (22. old.): „Adyt megérteni annyi,
mint mitologizáló szimbolizmusa mögé látni,
felkutatni valóságos történelmi és társadalmi
alapjait… meglátni Ady történelmi helyzetében a tragikus ellentmondásokat, amelyek
őt erre a nagyszerű jelbeszédre kényszerítették.”
Nem mehetünk el Ady közkedvelt magyarságversei mellett (mentesek mindenféle nacionalista tartalomtól!), melyek költészetében
mindegyre felbukkannak. A teljesség igénye
nélkül említünk néhányat: Góg és Magóg,
Rengj csak, Föld!, Ülj törvényt, Werbőczy,
Fölszállott a páva, Sípja régi babonának, az
Idő rostájában, Elhanyagolt véres szívünk, A
fajtám sorsa, Az eltévedt lovas, A mesebeli

János, Fajtáddal együtt átkozlak, A Tisza-parton, Lelkek a pányván, Elűzött a földem, A
tavalyi cselédek, Én nem vagyok magyar?
vagy Hunn, új legenda, A fajtám takarója és
A föl-földobott kő és mások. És mert internacionalista elveket vallott, magyarságelleneséggel, hazafiatlansággal vádolták ellenségei.
Gulyás Istvánhoz címzett levelében erről így
írt: „Magyarságomhoz szó sem férhet. Hazámat nem tudnám sem elcserélni, sem eladni,
sem elárulni… Stílusom és költészetem az én
életem és becsületem, de magyarságom: az
apostolságom és hivatásom.” Életem nyitott
könyve, 397. old.
Ady nemzetéhez-népéhez való tartozásának tudata nem más, mint természetszerű hazafiúi magatartás. Költészetében és
gondolkodásában a magyar faji érzelemnek
tagadhatatlanul jelentős szerepe volt. De Ady
faji érzelme sohasem volt soviniszta vagy antiszemita. Nála a „faj” fogalma nem arra szolgált, hogy a magyar nemzetet kizárólagosan
mitizálja, hanem sorsa jobbra fordulásának
hitét erősítse. Nemzettudattól áthatva írja A
tavalyi cselédek című versében: „Kitárul a
felé karom,/ Kit magyarrá tett értelem/ Parancs, sors, szándék, alkalom”, majd derűlátó
a végkicsengése: „…új értelem, új magyarság/ Lesz most már minálunk”. Nagyon jó
lenne , ha megvalósulna Ady álma!
Babits így nyilatkozott magyarságverseiről: „Nem az ő magyarsága a furcsa, hanyag,
hanem a mi magyarul tudásunk kevés”.
Élete során öt novelláskötetet is kiadott,
melyek híven tükrözik az új, demokratikus
Magyarországot áhítozó életszemléletét és léleklátó emberismeretét.
Úgy vélem, kortársainál jobban, hitelesebben senki sem tudta, tudja őt méltatni. Néhány értékelést, jellemzést idéznénk a
továbbiakban:
Az „Ady-virágok” szerzője „energiaforrás”, „csupa értelem-ember”, aki „nyelvérzékünk összes húrjait harmóniára
hangolja”.
„Egy embert látunk, aki itt él közöttünk, és
viharos, szenvedélyes, fájdalmas életével, új
verseivel egész szeretetet és egész gyűlöletet
kap kortársaitól” – írta Kosztolányi Dezső.
„Ennek a csupa értelem-embernek… sokféle a mondanivalója – körülbelül minden,
ami embert nyugtalanít, művelt lelket megkap, s mai magyart megkínoz, megráz vagy
lesújt” – Ignotus megállapítása szerint.
Móricz Zsigmond így vélekedett róla:
„Ady Endre költő tehát egy lépéssel tovább
vitte a verselés művészetét… Versei virágok,
alakjuk, színük, illatuk, fodorodásuk van: eredeti, szépséges Ady-virágok”.
Lukács György vélekedése Ady nyelveze-

téről: „Úgy érzem, mintha Ady nyelve szárnyakat ad, és repülni képesít, az őnélküle
talán porban botorkálóknak is.”
Babits Mihály méltatása meghatóan gyönyörű: „Utánozhatatlan egyéniség! Minden,
ami jó benne, megtanulhatatlan!... Nincs ma
fájdalmasabban, tragikusabban magyar költő,
mint Ady… Ő a szavak újszerű összerakásával a legfinomabb hatásokat tudja elérni. Szavainak olyan hangulatuk van, hogy
nyelvérzékünk összes húrjait harmóniára
hangolja.”
„Ady energiaforrást jelent a fiatal magyar
generáció számára… Ő az élet szava: merjetek magatok lenni, egész életet élni. Ő jelenleg az új nemzedék legnagyobb nevelője.”
Szabó Dezső vélekedése ma is időszerű.
Hatvany Lajos így jellemezte: „Te vagy az
első magát-elhagyó magyar talentum – ebben
is mai magyar, ebben is ELSŐ.”
Újra idézzük Móricz Zsigmondot: „Ő volt
az átalakult világszemlélet szellemi vezére,
megilleti Őt a lelkeknek minden hódolata,
aranya.”
Bölöni György írta: „Ő azért jött, hogy az
avult eszméket, az avult valóságot nyugtalanítsa, megváltoztassa.”
Elmondhatjuk: a kortársai hittek elhivatottságában, a jövőt sejtő költő váteszi tisztánlátásában, aki „prófétai tudattal” megálmodta,
várta, és verseiben sürgette a demokratikus
reformokat és a társadalmi átalakulást. Ady
számos verse árulkodik küldetéstudatáról, de
prózában is megfogalmazta: „Elmondhatom
ma már: a mai magyarság, a kultúr-magyarság lelkiismeretének hiszem magam…
Egyelőre nem várom senkitől, hogy annak
lásson, aki vagyok… szeretnék egy-két olyan
dolgot megírni, amit csak én írhatok meg.”
Méltatlankodik, hogy a hatalom emberei és a
nekik behódoló írók szónoklataiban „Emberség és jóság csak szavak” (Nincsen, semmi
sincs című vers).
Az utókor irodalomkritikusai is ellentmondásos véleményeket hangoztattak Ady életművéről. De a legelhivatottabbak őt
megillető, méltó értékeléseket fogalmaztak
meg. Álljon itt az erdélyi Ady-kutató, Robotos Imre véleménye: „Ady azt írta meg, ami
elfojtottan már századok óta élt a lelkekben,
de hiányzott a felismerés eszmei-költői megfogalmazása” – Robotos Imre: A tűz csiholója c. kötet bevezetőjében (19. old.).
Schöpflin Aladár 1934-ben megjelent Ady
Endre c. monográfiában így ír: „A kiváló
emberekhez épp úgy hozzátartoznak hibáik
és hiányaik, mint az erényeik… Ady emlékének nincs szüksége elhallgatásokra és letagadásokra.” Az én véleményem is teljesen
megegyezik a Schöpflin Aladáréval. Ezért a
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továbbiakban – röviden, utalásszerűen – feltárom Ady jellemét, költői hitvallását és világszemléletét, valamint költői életművének
egyes részleteit.
„Új időknek új dalai”
Új hangú költészetével a társadalmi megújulás váteszi hírnöke eszméivel akarta megpezsdíteni az elavult közéletet, felrázni a régi
világrendet és megreformálni a szellemi
életet. Ady első (16 hónapos) párizsi, illetve
dél-fanciaországi útja után a váteszi öntudat
szenvedélyes becsvágyával érkezik haza a
„Magyar ugarra”. Majd megingathatatlan hivatástudatáról vall: „Ha száz átok fogja a
vérem/ Ha gátat túr fel ezer vakond/ Az Óceánt mégis elérem.” Irodalmi munkássága,
emberi magatartása, tettei igazolták szándékát.
A haladás útjára akarja vezetni hazáját, és
megváltoztatni annak elavult társadalmi szerkezetét, kortársai régi életszemléletét, dogmatikus elveit. Ezért újabb verskötettel
jelentkezik 1906-ban, címe Új versek. A bevezető vallomásos versben megfogalmaz
egy költői kérdést: „Szabad-e Dévénynél betörnöm/ Új időknek új dalaival?”
Minden szava, minden sora közvetlenül az
élményből fakadt. Minden költői képe
életszemléletének tükröződése, emlék, illetve
valami érzés, amit átélt, és azt teljesen közvetlenül fejezi ki, valahogy úgy, ahogy az
impresszionista festők dolgoztak. A kilenc
évig tartó Léda-szerelem (melynek köszönhetően hétszer fordult meg Párizsban, látogatott el a francia Riviérára, Bajorországba és
Olaszország nagyvárosaiba) új hangú versek
írására inspirálta, az Új versek kötetben jelentek meg 1906-ban. Párizsi élményeiről tudósításai a Budapesti Naplóban, a Nyugatban
(1908-tól), a Pesti Naplóban, a Világban és a
Népszavában jelentek meg.
Életműve az élet teljességét hivatott tükrözni, kora valóságához szorosan kapcsolódva, mindvégig úgy adta magát verseiben,
amilyen volt: szenvedélyektől zaklatott, bűnökkel, betegséggel terhelt, Istenhez vágyó
bűnbánó, tisztaságra, őszinte szerelemre vágyakozó, boldogságra sóvárgó esendő ember.
Hunn, új legenda c. versében így vall: „Bennem a szándék, sok százados szándék,/ Magyar bevárás,/ Úrverte ajándék”… „Vagyok
szabadulás, béklyó,/ Protestáló hit s küldetéses vétó”. Fájó érzésekkel veti papírra: „Nyakig vagyunk a középkorban, terrorizál a
sötétség”.
Ady Endre nemcsak kora történéseit, eszmei küzdelmeit, de lelkének örömét, bánatát,
szenvedéseit, tündökléseit és hanyatlását is
megörökítette verseiben. Ő nem tétovázott,
hogy érzékeny lelkének minden rezdülését,
szokatlan, meghökkentő gondolatait és egész
életét többműfajú életművébe rögzítse,
amelyre kordokumentumként is tekinthetünk,
és egy nemzet sajátos arculatának, történelmének és jövőbeli céljának egyaránt.
Ő, a „bús bocskoros nemes” tollát (verseit,
prózáját) a társadalmi igazságosság és az emberi méltóság védelmének szolgálatába állította. Erről tanúskodnak a Proletár fiú,
Küldöm a frigyládát, A Jövendő fehérei versei és mások.
Lírája egy küzdelmes életen át napról
napra kiépített, hatalmas „epopea” (Schöpflin
szerint), melynek tárgya egy rendkívül intenzív életet élő ember küzdelme az élettel, kora
magyar valóságával, önmaga jó és rossz démonaival, belső indulataival: szerelemmel és
az emberi élet megfejthetetlen nagy dilemmáival, valamint a pénzzel, fajával (fajtájával) való ellentétekkel, a háború
szörnyűségeivel és a betegségéből adódó, fenyegető halállal.
„Az ünnepelt és gyűlölt Ady… osztályok,
pártok, klikkek között, korát megelőző, profétikus képességekkel megáldott-megátkozott kiválasztottak szomorú sorsát élte” –
állapítja meg Szilágyi Júlia az Ady Endre:
Mag hó alatt c. kötet Előszavában (13. old.).
(Folytatjuk)
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VÍZSZINTES: 1. Operaénekes (bariton), 200 éve született (Károly). 7. Református
prédikátor, 400 éve született (István). 9. Gyümölcsöt szárító. 10. Páratlanul susogó! 11.
… Zoltán, nagy költőnk fia, 150 éve hunyt el. 16. Arab férfinév. 17. Mocsár, halastó
(angol). 18. Gyilkos afrikai vírus. 19. … Sámuel, magyar király. 20. Orosz történész
(Jevgenyij) (fonet.). 21. USA-beli rendező (Martin). 22. Trombitahang. 23. Eladandó
portéka. 24. A trend határai! 25. Korszak. 26. Beszól! 27. Hangszerét ütögető. 30. Délamerikai füves puszta. 33. Befejezetlen krimi! 34. A máj váladéka. 37. Benyit! 39.
Elbeszélő költészet. 41. Kerti munkaeszköz. 43. Az argon vegyjele. 44. Tojáshímző eszköz. 46. Királyi szék. 48. A fák dísze. 50. Táncművészet. 52. Spanyol festő. 54. Soha
(német). 55. Nyomdász, könyvkiadó, 200 éve született (Fülöp).
FÜGGŐLEGES: 1. Rakpart (német). 2. Előd. 3. Korlátozatlan. 4. Magyar megye. 5.
… Wallach (színész). 6. Keleti táblás játék. 7. Lop (biz.). 8. Férfinév (ápr. 10.). 11. Miniszter, koronaőr, 150 éve született (Zsigmond, báró). 12. Szürkészöld fűféle. 13. …
plan (távoli felvétel). 14. Varró mozdulatot végez. 15. Magas növény. 17. Idegen Pál. 19.
Partszakasz! 20. Három (francia). 22. Becézett Antal. 23. Író, publicista, politikus, 200
éve született (Emil). 26. Mexikói forradalmár (Emiliano). 28. Indíték. 29. Oersted (röv.).
31. Pofot ad. 32. Őszi hónap (röv.). 35. Ázsiai hegytömb. 36. Cseh költő, folklorista,
150 éve halt meg (Karel Jaromír). 38. Dies …, a harag napja. 40. Tolvajnyelv. 42. Állatlakás. 45. Ománi, luxemburgi és norvég autójel. 45. Bologna páros! 47. Kezdetlen food!
49. Egy (angol). 50. Ausztráliai költő, tudós, 150 éve született (Cristopher John). 51.
Talán! 53. Pára!
L.N.J.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy 1897-ben alapított
torinói labdarúgóklub nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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A Novemberi évfordulók (1.)

Sándor József,
Marosvásárhely, Nárcisz u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
SZOLDATITS; BALOGH; RÁTH-VÉGH; MEZŐSSY;
SZILY; BOCHKOR; VÁRADY; NORTH
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 3-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

uq

q

című pályázat nyertesei:
Személy Béla,
Marosvásárhely, A. Iancu u.
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Megfejtések
a november 13-i számból:

Ikrek:
El Prado

Skandi:
Johann Gregor Mendel. Csehországi szudétanémet. A genetika megteremtője. Zöldborsó

VÍZSZINTES: 1. Indítvány, javaslat – Díszítő mintázat. 7. Kiütés jele a ringben – Indíték, ürügy. 8. Egyik művészet – A gyémánt is ez. 9. Fél tucat – Az Amerikai Egyesült
Államok angol rövidítése. 11. Radírdarab! – Thaiföldi, osztrák és vatikáni gépkocsijelzés.
12. Órómai viselet – Német autómárka. 14. Keservesen sír – Láncszemek! 15. Hézag van
rajta – Alátámaszt, bizonyít. 18. Áramforrás lehet – Számszerű tény. 19. Daruféle madár
– Higgadt, megfontolt. 22. Arrafele! – Japán és portugál autómárka. 23. Egyenletes, lapos
– Oxigénmódosulat. 25. Mező – Az oxigén és a kobalt vegyjele. 27. Zuhany – TSY. 28.
Szolgáló, lakáj – Szint. 30. Kettős betű – Skálahang. 31. Végzetes, elkerülhetetlen –
Kálváriahegy.
FÜGGŐLEGES: 1. Falánk – Heveny. 2. Jövendöl – Afrikai emlős. 3.
Asszonynévképző – Zamat. 4. Üt – Páratlan lakat! 5. Szándék – Egykedvűség. 6. Érem,
díj – Tüske. 10. Fehér … (J. London) – Nyíltartó. 13. Hanggal, hallással kapcsolatos előtag
– Amerikai focista (Alexi). 16. Csillagászati tetőpont – Zárt társadalmi csoport. 17. Örvend, repes – Egyiptomi színész (Omar). 20. Küzdőtér – Választási lehetőség. 21.
Aratóeszköz – Házastárs anyja. 24. Szőlőlé – Elavult, porlepte. 26. Hajófar – Bóvli része!
29. …-móg, dohog – Kissé lázas!
Koncz Erzsébet
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Kétgólos magyar győzelem
Törökország ellen, feljutás
az élvonalba

A magyar labdarúgó-válogatott megnyerte csoportját a
Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, és
feljutott az élvonalba, mivel
szerdán az utolsó fordulóban
2-0-s győzelmet aratott a
török csapat felett, míg az
eddig éllovas oroszok 5-0-ra
kikaptak Szerbiában.

Marco Rossi szövetségi kapitány
csapata Sigér Dávid találatával
szerzett vezetést az 57. percben, a
végeredményt pedig a csereként beálló Varga Kevin állította be a hoszszabbításban.
A jövő évi Európa-bajnokságra
kijutott magyarok, akik immár hat
találkozó óta veretlenek, a csoportelsőséggel feljutottak a Nemzetek
Ligája élvonalába, egyúttal akár világbajnoki pótselejtezős helyhez is
juthatnak, de ez csak a vb-selejtezők
jövő novemberi zárásakor derül ki.
Ugyancsak szerdán Románia 11-re játszott Észak-Írországban
(gólszerzők: Liam Boyce az 56., il-

letve Bicfalvi Erik a 81. percben).
Miután az Európai Labdarúgó-szövetség úgy döntött, hogy a Norvégia elleni mérkőzést 3-0-lal a Mirel
Rădoi irányította alakulat javára írja
(mint ismert, a skandináv csapat az
egyik játékosuk koronavírusos fertőzése miatt nem kapott engedélyt
országuk egészségügyi hatóságaitól, hogy Romániába utazzon, emiatt a meccset nem játszották le – a
szerk.), és Oroszország 5-0-ra kikapott Szerbiától, Szlovákia pedig 20-ra
Csehországtól,
az
észak-írországi döntetlennel teljesült a román szövetség célja, éspedig, hogy a világbajnoki selejtező
sorsolásakor a csapatot a második
értékcsoportba sorolják.
Érdekesség, hogy a romániai
mérkőzéstől eltérően az ausztriai
vendégjátékot már nem mondták le
a norvégok, de teljesen új kerettel
utaztak, és 1-1-re játszottak a házigazdákkal, akik megnyerték a csoportot, és a magyarokhoz hasonlóan
feljutottak az A divízióba.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
Árverés

Nyilvános árverésen eladásra kerül a Maros megye magántulajdonában levő, Mikefalva
község, Abosfalva, Fő utca 1. sz. alatti, a 74/N/Mica telekkönyvbe bejegyzett, 60-as
kataszteri számú ingatlan.

A Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyen 2020. december 14-én 10
órától nyilvános árverésen eladódik a Maros megye magántulajdonában levő, Mikefalva község, Abosfalva, Fő utca 1. sz. alatti, a 74/N/Mica telekkönyvbe bejegyzett,
60-as kataszteri számmal rendelkező ingatlan, amely a következőkből áll: C1 = tégla
lakóház, 100 m2, 2 szoba, konyha, 2 raktár, előszoba, kamra, szín, pince, 2578 m2
földterülettel.

Gazdasági melléképület – C2 épület – 64 m2-es beépített felülettel, amely a
74/N/Mica telekkönyvbe van bejegyezve az 1219/1/1. kataszteri számmal, már nem
létezik.
Kikiáltási ár: 12.700 euró.

A nyilvános árverést a megyei tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén tartják, a II. emeleti kisteremben.

Az alkalmazott eljárás: nyilvános árverés, zárt borítékos ajánlattal, a legmagasabb
árajánlatot tevőnek való odaítéléssel.

Az ingatlanvásárlási ajánlatot zárt borítékban kell beküldeni a Maros Megyei Tanács
iktatójába, a Győzelem tér 1. sz. alatti 1-es irodába, 2020. december 14-én 10.00
óráig.
Az eljárás adatlapja és az ingatlan eladásának feladatfüzete megtalálható a
www.cjmures.ro internetes oldalon.

Az ajánlattevőknek az ajánlatok benyújtásának határidejéig ki kell fizetniük a részvételi garanciát, amely a kikiáltási ár 10%-a, azaz 1.270 euró, a Román Nemzeti Bank
napi árfolyamának megfelelően, banki átutalással a Judeţul Mureş –
RO11TREZ4765006XXX000224 számlára, számlakezelő a Marosvásárhelyi Kincstár,
CUI 4322980.
Az ajánlattevők romániai vagy külföldi természetes vagy jogi személyek lehetnek,
akik/amelyek teljesítik az ingatlan eladására vonatkozó feladatfüzet X. fejezetében
előírt feltételeket.

Az érdekeltek kérhetik az ingatlan megtekintését a feladatfüzet IV. fejezetének feltételei szerint.
Péter Ferenc
ELNÖK

Varga Kevin (b) és Sigér Dávid (j), a két gólszerző

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Román és magyar bajnoki
labdarúgó-mérkőzések a televízióban

November 20., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Jászvásári CSM Politehnica
– FC Argeş Piteşti (1. liga, 11. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti Dinamo – FC Voluntari (1. liga, 11. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Kisvárda Master Good – Paksi FC (NB I, 11.
forduló)
November 21., szombat:
* 11.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Unirea Slobozia – Universitatea Craiova (2. liga, 13. forduló)
* 13.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Academica Clinceni –
Konstancai Viitorul (1. liga, 11. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Temesvári ASU Politehnica
– Petrolul Ploieşti (2. liga, 13. forduló)
* 15.45 óra, M4 Sport+: Puskás Akadémia FC – Budafoki MTE (NB
I, 11. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Mezőkövesd Zsóry FC – MTK Budapest (NB
I, 11. forduló)
* 19.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Botoşani – CSU Craiova
(1. liga, 11. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd FC – Ferencvárosi TC (NB
I, 11. forduló)
November 22., vasárnap:
* 11.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bákói Aerostar – Bukaresti
Rapid (2. liga, 13. forduló)
* 15.30 óra, M4 Sport: Újpest FC – Zalaegerszegi TE FC (NB I, 11.
forduló)
* 17.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Nagyszebeni Hermannstadt
– Gyurgyevói Astra (1. liga, 11. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: MOL Fehérvár FC – Diósgyőri VTK (NB I, 11.
forduló)
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Kolozsvári CFR – Aradi
UTA (1. liga, 11. forduló)
* 20.45 óra, M4 Sport: WKW ETO FC Győr – Gyirmót FC Győr (NB
II, 17. forduló)
November 23., hétfő:
* 16.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Kolozsvári Universitatea –
Temesvári Ripensia (2. liga, 13. forduló)
* 18.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Chindia Tîrgovişte – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, 11. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti FCSB (1. liga, 11. forduló)
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A Fidelis program keretében
másodjára bocsátanak ki államkötvényt
a lakosságnak lejben és euróban – bankokon
keresztül vásárolható meg, a tőzsdén jegyzik

A BT Capital Partners&Banca Transilvania, a Román Kereskedelmi Bank (BCR) és a Román Beruházási
Bank (BRD) 2020. november 9-től, hétfőtől eladásra bocsátja a lejben és euróban jegyzett állampapírok
idei második szériáját, amit a Bukaresti Értéktőzsde automatikusan jegyez, és amelynek lejárati ideje 1 és
3 év a nemzeti pénznem, és 5 év az euró esetében.
Az államkötvényre lej esetén évi 3,5%-os kamat jár az egyéves és 4% a 3 éves lejáratúra, az eurós esetében
az évi kamat 1,85%. Ezek a piac jelenlegi színvonalánál magasabb kamatok, lecsökkentik a beruházási rizikót; biztosítva van az azonnali felszámolás lehetősége a lakosság számára minimális költségekkel sürgős
szükségletek esetében egy másodlagos piacon való értékesítéssel.
A Fidelis program keretében az állampapírokat 2020. november 9–27. között lehet megvásárolni.
„Megígértük, hogy periodikusan biztos kormányzati megtakarítási eszközöket biztosítunk a lakosság számára. Úgy gondolom, ebben a válságos gazdasági és egészségügyi helyzetben jó alkalom az összetartás kimutatására, és esély a lakosság számára biztos, jól jövedelmező befektetésre, ami a következő években nem
erodálódik. A nyári siker az első bizonyítéka volt annak, hogy helyesen jártunk el” – nyilatkozta Florin Cîţu
pénzügyminiszter.
A nyár közepén részletekben elindított jegyzés során a Pénzügyminisztérium a lakosságtól rekordösszeget,
havonta több mint 2 milliárd lejt vonzott be (1,22 milliárd lejt és 168,4 millió eurót). Az első állampapír-kibocsátás a lakosság számára (Fidelis) július 15. – augusztus 7. között volt.
Az államkötvénynél a közvetítő bankok nem számolnak fel kezelési díjat, és az elért jövedelem – mind a
kamatokból, mind a tőkenyereségből – adómentes.
Egy részvény névértéke 100 lej, illetve 100 euró, a vásárlási küszöbérték pedig 5.000 lej, illetve 1.000
euró. A Fidelis állampapírokba 18 év feletti rezidens és nem rezidens természetes személyek fektethetnek
be, az ajánlat bezárásáig.
A procedúra:
A lej alapú értékpapíroknál:
Egy űrlap alapján a BT Capital Partners&Banca Transilvania és BRD – Groupe Société Générale Rt. esetében vagy pénzügyi beruházási szerződés alapján a BTCP, BCR, BRD szakszervezet egy tagjánál vagy jogosított közvetítőknél, akik szerződést kötöttek a BT Capital Partners&Banca Transilvania lead managerével
a kínálat feltételeinek betartására vonatkozóan. A feliratkozáshoz, a kuponok és a lejárati névérték felvételéhez, az utólagos kifizetésekhez a befektetőknek meg kell jelölniük egy bankszámlát.
Az euró alapú értékpapíroknál:
A tőzsdepiaci beruházási szerződés alapján valósul meg, a közvetítő szakszervezet egyik tagjánál, vagy
pedig a Bukaresti Értéktőzsde tranzakciókért felelős jogosított közvetítőinél, akik kötelezettségi nyilatkozatot
írtak alá a lead managerrel a kínálat feltételeinek betartására vonatkozóan.
Az értékpapírok alapprospektusa és a feltételek a http://www.mfinante.ro, Bursei de Valori Bucureşti és
a közvetítő szakszervezet bármely tagjánál (www.btcapitalpartners.ro, www.bcr.ro, www.brd.ro/mfp) tanulmányozhatók.
A Fidelis program keretében 2015-ben és 2016-ban kibocsátott államkötvénnyel rendelkezőknek
járó összegek felvétele
A Pénzügyminisztérium ugyanakkor értesíti a Fidelis program keretében 2015-ben és 2016-ban kibocsátott
állampapírok tulajdonosait (R1706A, cod ISIN RO1517DBP010 és R1808A, cod ISIN RO1618DBP016),
hogy meg kell jelenniük a Raiffeisen Bank, illetve a Román Kereskedelmi Bank (BCR) kirendeltségeinél
a nekik járó összegek átvételéért, ami összességében kb. 26 millió lejt tesz ki.
Jelenleg mintegy 958 értékpapír-tulajdonos nem kérte a neki járó összeget, kamatot, kamatbónuszt, sőt a
befektetett névértéket sem, közöljük, hogy ezek az összegek nem kamatoznak.
A kifizetések a következőképpen valósulnak meg:
– A 2015-ben kibocsátott, 2017-es lejáratú államkötvényeknél (R1706A, cod ISIN RO1517DBP010) a
kifizetés banki átutalással történik az értékpapír-tulajdonos számlájára. Ilyen értelemben azoknak a tulajdonosoknak, akik nem kérték a nekik járó összegeket, jelentkezniük kell a Raiffeisen Bank egyik kirendeltségénél az eredeti személyazonossági igazolvánnyal és annak a bankszámlának a kivonatával, ahová az összeget
szeretnék átutaltatni.
– A BCR egyik kirendeltségénél a 2016-ban kibocsátott, 2018-as lejáratú (R1808A, cod ISIN
RO1618DBP016) állampapírok esetében.
A Raiffeisen- és a BCR-kirendeltségek listáját a bankok honlapján, a www.raiffeisen.ro és www.bcr.ro
oldalon lehet tanulmányozni, azzal a megjegyzéssel, hogy a BCR-be csak előzetes telefonos bejelentkezés
után lehet ellátogatni, telefonálni hétfőtől péntekig 9 és 16.30 óra között lehet, a weboldalon:
www.bcr.ro/programare.
Abban az esetben, ha az értékpapír-tulajdonosok a lejárat után érdekeltek az összegek újrabefektetésében,
lehetőségük van megtenni a Fidelis és Tezaur lakossági állampapírprogramban.
A Tezaur program keretében történő kötvénykibocsátás feltételeiről, valamint a feliratkozás idejéről a kormány www.mfinante.gov.ro. honlapján lehet tudomást szerezni.
Sajtóiroda

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel. 0747-634-747. (9571-I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat, bőrgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. TELEFONOS
KONZULTÁCIÓ lehetőségét is biztosítjuk, ekkor küldőpapír nem szükséges, a recepteket e-mailben is átküldhetjük. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (9645-I)

HUMÁNERŐFORRÁS-FELÜGYELŐT toborzunk a Gyulafehérvári Caritas Szociális Ágazatához. Várjuk jelentkezésed, amennyiben precíz, önálló és megbízható személy vagy, jártas a román szakmai nyelvezetben és legalább középfokú végzettséged van, valamint humánerőforrás-felügyelői okleveled. Jelentkezési
határidő: december 2. Bővebb információ a www.caritas-ab.ro/allashirdetesek oldalon. (sz-I)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐNŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0723-244-200. (sz-I)

Rafila szerint február-márciusban
jöhet a harmadik hullám

Nagyon könnyen előfordulhat,
hogy február-márciusban megjelenik a koronavírus-járvány harmadik
hulláma – jelentette ki csütörtökön
Marosvásárhelyen Alexandru Rafila, a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke.
A professzor hozzátette: hogy
mennyire lesz erős ez a hullám, az
a közegészségügyi intézkedésektől
és az egyéni védekezés szintjétől
függ. Meglátása szerint Románia
lakosságának mintegy 90 százaléka
még nem esett át a fertőzésen, ezért
„a fogadóközeg mérete nagyon

nagy”. Kifejtette: a légúti betegségek ismérve, hogy „hullámokban”
terjednek. A tavaszi hullámot egy
sokkal nagyobb őszi követte,
amelyre azonban az egészségügyi
rendszerek már sokkal jobban felkészültek. Nagyon valószínűnek
tartja, hogy február-márciusban
megjelenik egy harmadik hullám,
amelynek amplitúdóját még nem
lehet felmérni, de az megállapítható, hogy mérete nagymértékben
függ a hatósági intézkedésektől és a
társadalom
hozzáállásától.
(Agerpres)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

Tiszta
szívvel
kívánok
KOZMA MARGIT-ILONÁNAK
még sok-sok boldog és
kellemes évet nyugdíjazása
alkalmával, hogy teljenek
örömmel és egészséggel
nyugdíjas évei. Ezt kívánja
szerető és mellette kitartó
férje, Attila. Puszi, Anyuka!
(9690-I)

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (9187-I)

ELADÓ 1 ha terület Jedden (Livezeni) olcsón. Tel. 0745-616-246.
(9345-I)

ELADÓK: porszívó, festmények, keretek,
rádió, tévé, varrógép, ajtók, többféle
bútordarab, lemezek, órák, csergeterítő,
üvegkorsók, többféle nagy és kicsi edény,
15 db báránybőr, sok baba, kerékpár,
szőnyegek, fából kiságy, sok tűzifa, szép
sarokkanapé, régiségek, ezenkívül sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (9528)
ELADÓ hidegen sajtolt tökmagolaj,
héjatlan tökmag. Tel. 0747-480-255.
(9654-I)

ELADÓ többfajta oltott gyümölcsfa:
szőlő, málna, egres; rózsa több színben, valamint több méretű tuja, kedvező áron. Tel. 0741-763-416.
Marosszentgyörgy, a Gemini étterem
mellett. (9946-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396107. (9671-I)

ELADÓ olcsón szobabútor, konyhabútor,
satupad felszerelve, plusz szerszámok.
Tel. 0752-754-705, 0265/216-593. (9728)

VESZEK régi autóakkumulátorokat és
ócskavasat. Tel. 0743-512-168. (9727)
ELADÓK 10-18 kg közötti fehér húspulykák, 12 lej/kg. Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016 és a 0730713-205-ös telefonszámon. (-I)

LAKÁS

ELADÓ háromszobás tömbházlakás II.
emeleten, a Moldova utcában. Tel. 0744781-522. (9689)
ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
piaci ár 50%-áért haszonélvezettel
(amíg élek, benne lakom). Tel. 0751065-680. (9717-I)

MINDENFÉLE

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

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtők,
porszívók, gáz- és villanykályhák javítását vállaljuk az ügyfél lakásán,
bárhol Maros megyében. Kelemen
szerviz. Tel. 0265/243-294, 0745560-092. (9633-I)

TAKARÍTÁST vállalunk, fölöslegessé
vált dolgokat (vasat, fát) vásárolunk. Tel.
0747-816-052. (9622)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, cserépforgatást, külső
és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel.
0770-621-920. (9571-I)

ÉPÍTKEZÉSI KFT. munkatársakat alkalmaz, nyugdíjast is. Tel. 0742-557214. (22349-I)

VÁLLALOK minőségi építkezési munkát,
fali- és padlócsempe-lerakást, külsőbelső szigetelést, ház kulcsrakész
befejezését. Tel. 0752-317-466. (9513)
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KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (22339-I)
ÁGYBAN fekvő beteg mellé gondozót keresünk. Telefon: 0740-612-566.
(p-I)
VILLANYSZERELÉST, -javítást vállalok. Tel. 0735-501-417. (9679)
IDŐSGONDOZÁST vállalok hetente
három nap. Előnyben a Kornisa,
November 7., csak komoly személyek
hívjanak! Tel. 0742-002-478. (9699)
KERTÉSZMÉRNÖK kertészeti munkát vállal: gyümölcsfa-ültetést, rózsabokrok, gyümölcsfák, szőlőtövek,
ribiszkebokrok metszését, szobanövények ápolását, gyümölcsös és szőlőültetvények
telepítésével
kapcsolatos tanácsadást. Tel. 0746944-303. (9691-I)
ELŐKÖNYVELÉST vállalok.
0756-607-969. (9725-I)

Tel.

15% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk
régicserép-forgatást nyugdíjasoknak,
régi házat bontunk, takarítást, meszelést vállalunk. Tel. 0747-816-052.
(9727)
FESTÉST,
vakolást,
csempézést,
gipszkartonszerelést,
parkettezést
vállalok. Tel. 0749-564-921, 0771-393848. (9684)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (65081-I)
KÚTGYŰRŰKET árulunk, kútpucolást és
kútásást vállalunk. Tel. 0765-385-595.
(9665)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel, lelkemben soha
el nem múló szeretettel
gondolok drága édesanyámra,
FARKASNÉ
COSTEA
TATIANÁRA és édesapámra,
dr.
FARKAS
ZOLTÁN
balavásári körorvosra. 11 éve
ért véget tartalmas életük.
Gondoljunk rájuk kegyelettel!
Szerető fiuk, menyük, három
unokájuk, két unokavejük és
dédunokájuk. (9615-I)

Huszonegy év telt el, mióta a
szeretett
édesanya
és
nagymama, WERMESCHER
OLGA, a valamikori ICRTI
könyvelője nincs közöttünk.
Emlékét szívében őrzi fia,
Szucher Ervin és két unokája,
Ágnes Bernadett és Eszter
Tímea. (sz-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó férjre, szerető
édesapára, nagyapára és
dédapára, SZENTE MIKLÓSRA
halálának
harmadik
évfordulóján. Nyugalma felett
őrködjön
mindannyiunk
szeretete.
Felesége,
fiai,
menyei, unokái és dédunokái.
(sz-I)

Lassan mind elmennek az
emberek, de csak az hal meg,
akit elfelejtenek. Sírjuk fölött
hiába fúj a szél, akit
szerettünk, ha meghalt is, él.
Fájó
szívvel
emlékezünk
november 25-én édesapánkra,
a göcsi születésű KOVÁCS
GYULÁRA (Misi) halálának
tizedik évfordulóján, valamint
édesanyánkra,
KOVÁCS
LENKÉRE szül. Nagy, aki 45
éve eltávozott szerettei közül.
Emléküket őrzik gyermekeik
családjukkal együtt. (9679-I)

Egy éve alussza örök álmát a
sáromberki
temetőben
SZABÓ
KAROLINA,
a
szeretett feleség, nagymama,
nagynéni, anyós. Nyugodjon
békében!
Emléke
legyen
áldott!
Megemlékezik
a
család. (9961)

„Fájt nézni a szenvedésed,
mégis nehéz volt elengedni a
kezed. Megpihenni tértél, a
fájdalmat elhagyva, melyet
reménykedve
viseltél
magadban. A te szíved pihen,
a miénk vérzik, mert a
fájdalmat csak az élők érzik.”
Szemünkben
könnyekkel,
szívünkben el nem múló
fájdalommal
emlékezünk
november 20-án a dolgos
kezű, nemes lelkű, szerető
férjre, legjobb édesapára és
nagytatára,
BÁLINT
ALAJOSRA halálának első
évfordulóján. Drága szép
emléke örökre bennünk él.
Szerettei. (9723-I)

Hiányod fájdalom, elviselni
nehéz,
örökké
tart
az
emlékezés.
Fájó
szívvel
emlékezünk
id.
BÁCS
ERZSÉBETRE halálának első
évfordulóján. Szerető fia,
Sanyi,
unokája,
Emőke,
Kocsis Ilonka és testvérei.
(9715-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
nagynéni, keresztanya, rokon és
jó barát, a mezőbándi születésű
dr. SZABÓ ANDRÁSNÉ
szül. Király Piroska,
Dicsőszentmártonban
volt főasszisztensnő,
79. életévében (78. évét töltötte
július 22-én) feladta az élettel
való harcot, és lassú szenvedésben elhunyt. Temetése 2020. november 20-án, pénteken 13
órakor lesz a mezőbándi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Nyugodjál békében, drága édesanyám!
Búcsúzik fia, András (Bandus),
neje, Anikó, testvérei és azok
családja. (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa,
BALOGH ALEXANDRU
mezőgazdász mérnök,
a SEMROM és a marosvásárhelyi Agrosem Impex Kft.
munkatársa, a munkája iránt
elkötelezett, kiváló mezőgazdasági szakember 68 éves korában
örök nyugalomra tért. A virrasztás 2020. november 20-án, ma 17
órakor lesz a Jeddi úti temető kápolnájában, temetése pedig 21én, szombaton 13 órakor.
Lelkünkben élni fogsz, mindig
családszerető, gyöngéd férjként
és édesapaként fogunk rád emlékezni. Tudjuk, hogy lelked őrködni fog fölöttünk, vigyázni fog
ránk. Isten nyugtasson békében!
Mindig szeretni fogunk!
Felesége, Anuţa, lányai: Adina
és Cristina, vejei: Charvel,
Sujay, unokája, Sofia. (9724-I)

Mind a magunk, mind az összes
közeli és távoli rokon nevében
szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett, jó
DOBRAI JUDIT
folyó hó 18-án, életének 74. évében megszűnt élni. Drága halottunk temetése folyó hó 21-én 12
órakor lesz, református egyházi
szertartás szerint, a katolikus temető ravatalozójából, és a katolikus
sírkertben
helyezzük
nyugalomra. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (9731-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
rokon, barát és jó szomszéd, a
marosjárai
IRSAI ERZSÉBET
szül. Cseh Erzsébet
életének 82. évében folyó hó 18án visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk temetése
folyó hó 23-án 13 órakor lesz, református szertartás szerint, a
tolna-mözsi temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászolják: leánya, Hajnal, veje,
Csaba, unokája, Zsolt
és felesége, Nikolett. (9714-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, rokon, szomszéd és jó barát,
PÉTER ERZSÉBET
életének 85. évében türelemmel
viselt betegség után elhunyt. Temetése november 20-án 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi
temetőben (a klinikák mögött),
katolikus szertartás szerint.
A gyászoló család. (9722-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy
OROSZ ISTVÁN
a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, apatárs, rokon, jó
barát, szomszéd, a bőr- és
kesztyűgyárban mindenki Öcsi
bácsija életének 81. évében rövid
szenvedés után elhunyt. Búcsú
nélkül hagyott itt minket, nyugodjon békében. Temetése november 20-án 13 órakor lesz a
református temetőben szűk családi körben. (-I)
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Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt. Hiába
keresünk, könnyes szemünk már
soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt a
legfényesebb te leszel, utat
mutatsz,
mert
szívünkben
mindörökké létezel.
Fájdalommal, megtört szívvel
emlékezünk
életünk
legszomorúbb napján, november
21-én a drága gyermekre, KISS
JÓZSEF ATTILÁRA (Zsunior)
halálának 13. évfordulóján.
Emlékezik édesanyja, nevelőapja,
két fiútestvére, Ernő és Petike,
nagymamája
Somosdról,
a
Bodoni és a Somosdi család.
Nyugodjál békében, drága gyermekem (Zsunikám)! (9716)

Minden nap van egy nap, de van
egy, amit soha nem lehet
elfelejteni.
Fájó
szívvel
emlékeztünk NOVÁK IMRÉRE
november
19-én,
halálának
második évfordulóján.
Bánatos felesége, Joli, fia, Lacika
és családja, leánya, Réka és
családja, a rokonok és jó barátok.
Nyugalmad legyen áldott és
békés!
Szeretteid. (9702-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel emlékeztetjük mindazokat,
akik ismerték és szerették
szeretett édesapámat, az ákosfalvi
születésű MÁTHÉ FERENC volt
maroskeresztúri lakost, az Ilefor
volt dolgozóját. Szomorú alkalom
az emlékezés, ha te nem vagy már,
minden szó kevés. Szép emléked
már csak emlék maradt, de
szívünkben a fájdalom örökké
megmaradt. Földi utad egy éve
lejárt, csillagok útján utazol
tovább. Elmentél oda, ahonnan
nincs visszatérés, ahol tested meglelte végső pihenését.
Fájó szívvel emlékezünk november 22-ére, amikor a hirtelen halál
elragadott 91. évedben.
Emlékét őrzi felesége, Ilona, fia, Ferenc és családja, unokája, Robert
Darius. (9704)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk

KONRÁD BÉLA nyugalmazott

tanártól. Volt kollégái és tanítványai Mezőpanitból. (p-I)

Mély megrendüléssel vettük

tudomásul volt osztálytár-

sunk, SZIKSZAINÉ MAGYARI
ESZTER (Baba) tragikus halálát.

Nyugodjon

Szomorú szívvel búcsúzom

szeretett barátnőmtől, SZABÓ
MÁRIA

magyartanárnőtől.

Szakmája iránti szeretete, el-

hivatottsága példaértékű volt

számomra. Szép emléke le-

gyen áldott, nyugalma csen-

des!

Együttérzünk

és

osztozunk gyászoló szerettei

fájdalmában. Tövissi Éva és

Antal. (9720-I)

békében!

Mély fájdalommal, megrendül-

vel és testvéreivel. Az Erdő-

GYÖRGY mérnöktől, a Maros

Őszintén együttérzünk férjé-

szentgyörgyön

1962-ben

végzett osztálytársai. (9719-I)
Őszinte részvétünk

a gyá-

szoló családnak kedves barát-

nőnk és kirándulótársunk,

NEMES MARIKA elhunyta al-

kalmával. Nyugodj békében!

Lia és Márta. (9721)

ten veszünk búcsút NEMES
Megyei Nyugdíjasok Önse-

gélyző Pénztárának (CARP)

volt elnökétől. Személyében

egy rendkívüli embert, jó barátot, szakembert és kollégát

veszítettünk el. Őszinte rész-

vétünk gyászoló családjának.

Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! A CARP közössége. (-I)
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VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT,
MINT A SZUPERHŐSÖK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KÖZBEN IS

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZüK A JÖVŐNKET

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

KÖVETJüK A TANÁROK

UTASíTÁSAIT

