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Előrehaladás a körgyűrű ügyében

Fejlődési pályán Marosvásárhely

Elhalasztották
a tiltakozást

November 10-re halasztotta a 4-ére,
szerdára tervezett tiltakozást a mentősök országos szakszervezeti szövetsége. Az általuk kért létszámbővítésre
a jelenlegi járványhelyzetben nagy
szükség van, ugyanis az utóbbi időben rohamosan nő a riasztások és a
mentősökre háruló teendők száma.

____________2.
Ha ősz,
akkor gesztenye
a vár aljában

A visszatérő vásárlók közül sokan
„gesztenyés néniként” ismerik Moga
Annamáriát, aki férjével együtt több
mint egy évtizede árulja a gesztenyét
a vár szomszédságában, azonban bizonyára kevesen tudják róla, hogy
nagymamája, majd szülei „mesterségét“ viszi tovább, sőt, a gesztenyét ma
is annak az immár kilencvenes éveiben járó nagybányai néninek az unokájától szerzi be, akitől egykor az ő
nagymamája.

Marosvásárhelynek sikerült felkerülnie az európai uniós pénzekből megvalósuló projektek térképére – jelentette be tegnap Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere és
meghívottja, Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.
A hivatal székhelyén tartott közös sajtótájékoztatójukon, a
megígért együttműködést hangsúlyozva, annak hangulatában és szellemében az első eredményekről számoltak be.
Céljuk az, hogy „sokévi helyben topogás után fejlődési pályára állítsák a várost”.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

A közös tervek egyik legfontosabbika, Marosvásárhely körgyűrűjének
a kiépítése ügyében lényeges előrelépés történt. Keddi bukaresti látogatásuk során több intézménynél folytatott tárgyalásaik eredményeként
(Lucian Bode közlekedési miniszter kedden kiadott 2018-as számú rendelete nyomán) Marosvásárhely körgyűrűjének terve a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos tervek közé került, hogy finanszírozást
nyerjen a nagy infrastruktúra operatív program (POIM) 2014–2020 keretében – jelentették be a sajtótájékoztatón. A régen megvalósításra váró
projekt értéke 438.845.261,18 lej, és magába foglalja egy 13,52 km hoszszú út, illetve egy-egy felüljáró építését a Dózsa György utca és a vasút,
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Október 29.
a pikkelysömör
világnapja

A statisztikák szerint a pikkelysömör
világszerte 125 millió embert érint, és
sajnos a betegek nagy részének
szembesülnie kell azzal, hogy undorral közelednek hozzájuk a környezetükben élők.

____________6.

Végül is ki a hibás?

Antalfi Imola

Október elején azt nyilatkozta Emilian Popovici, a Román Epidemiológiai Társaság elnöke, hogy ha az akkori ütemben terjed a
fertőzés, decemberre nagy valószínűséggel átlagban napi 9000-re
nő az új koronavírussal fertőzöttek száma, az intenzív terápiás osztályokon kezelt koronavírusos betegé pedig eléri a háromezret.
Hihetetlennek tűntek akkor a becslései, a sajtó felhördült, de most
már ott tartunk, hogy tegnap 8651 új fertőzöttet regisztráltak, intenzív ellátásra pedig 1001 covidos beteg szorult. Ez aggodalomra
ad okot, bár a szaktárca szerint az országban mintegy háromezer
lélegeztetőgép van, tehát elméletileg a legsúlyosabb betegeknek jut
elegendő gép. A gond az, hogy nemcsak koronavírusos betegek szorulnak intenzív ápolásra, tehát az ellátórendszer kapacitása közelít
a felső határhoz.
Az viszont megdöbbentő, hogy Románia október végén második
helyen állt az elhalálozási ráta szempontjából. A hazai szakemberek
szerint ez a helyzet az eltérő adatközlési módszertan miatt alakulhatott így. Arra hivatkoznak, hogy más országoktól eltérően, a koronavírusos megbetegedésekre és elhalálozásokra vonatkozó
jelentéseket az Egészségügyi Világszervezet útmutatói alapján készítik el, minden halálesetet leközölve, azt is, ha az elhunytnak társbetegségei voltak, de igazolt koronavírus-fertőzöttként tartották
nyilván. Az erre a helyzetre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 10 perckor,
lenyugszik
17 óra 1 perckor.
Az év 310. napja,
hátravan 56 nap.

Ma IMRE,
holnap LÉNÁRD napja.
LÉNÁRD: a rajnai német Lenard származéka, amely germán gyökerekre vezethető
vissza. Jelentése: erős, mint az
oroszlán.

IDŐJÁRÁS

Változó idő

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. november 4.

1 EUR

1 USD

Hőmérséklet:
max. 13 0C
min. 5 0C

100 HUF

1 g ARANY

4,8672

4,1637

1,3415

252,9346

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
242 új fertőzött

November 4-éig, szerdáig Maros megyében összesen
5985 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A tegnapi adatok szerint 24 óra alatt 242 új esettel nőtt a fertőzöttek
száma, az érintetteknek korábban nem volt pozitív koronavírustesztjük. Az új betegek mellett a megyében 48 személynél már korábban kimutatták a fertőzést, és a
megismételt teszt is pozitív lett. A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint szerdán 429
Covid–19-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban. Eddig
991 gyógyultat engedtek haza a kórházakból, 720 tünetmentes fertőzött tíz nap múlva, további 349 kérésre térhetett haza. A beutalást tegnapig 3706-an utasították vissza.
A szerdai adatok szerint jelenleg 98 személy van koronavírus-fertőzés gyanújával kórházba utalva. A megye kórházaiban tegnapig 219 fertőzött hunyt el – olvasható a
Maros megyei prefektúra közleményében.

Külföldi ösztöndíj orvosis diákoknak

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem mesteri és doktori képzésben részt
vevő hallgatói pályázhatnak a Bajor Akadémiai Központ
2021–22-es tanévre meghirdetett ösztöndíjprogramjára. A
pályázatok leadási határideje december 1. Bővebb tájékoztatás a https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english1/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
linken található.

A héten még tart a virágvásár

A Maros megyei virágtermesztőktől november 8-áig, vasárnapig lehet virágokat, virágdíszeket vásárolni Marosvásárhely főterén, a virágóra környékén. A kereskedők és
a vásárlók kötelesek betartani a járványügyi óvintézkedéseket.

Vokálszimfonikus hangverseny
Vasile Cazan emlékére

November 5-én, csütörtökön (ma) 19 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterméből élő vokálszimfonikus
hangversenyt közvetítenek a Román Televízió Marosvásárhelyi Stúdiója és a Marosvásárhelyi Rádió közreműködésével Vasile Cazan zeneszerző, karmester, a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia néhai igazgatója emlékére. A közvetítés a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
Facebook-oldalán, YouTube-csatornáján, illetve a Marosvásárhelyi TVR Facebook-oldalán lesz követhető. A filharmónia kamarazenekarát Gheorghe Costin vezényli,
közreműködik a vegyes kar. Műsoron: Vasile Cazan –
Késő ősz, Templom és iskola, 23. zsoltár; T. Albinoni –
g-moll adagio orgonára és vonószenekarra; C. W. Gluck
– Áldott lelkek tánca az Orfeusz és Euridiké című operából; M. Ravel – Pavane egy infánsnő halálára; R. Wagner
– Siegfried-idill.

Online dicsőítő koncert

Az udvarfalvi Reménység zenekar november 28-án,
szombaton 21 órától Nincs más név címmel online dicsőítő
koncertet tart. A számos új, időszerű dalt megszólaltató,
élő közvetítés a 2004-ben alakult együttes Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján lesz követhető.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A beígért juttatásokat és létszámbővítést kérnek a mentőszolgálatok

Elhalasztották a tiltakozást

November 10-re halasztotta a
4-ére, szerdára tervezett tiltakozást a mentősök országos
szakszervezeti szövetsége. Az
általuk kért létszámbővítésre a
jelenlegi
járványhelyzetben
nagy szükség van, ugyanis az
utóbbi időben rohamosan nő a
riasztások és a mentősökre háruló teendők száma.

Menyhárt Borbála

A járvány kitörése óta, azaz immár
nyolc hónapja, a mentőszolgálatok alkalmazottai az első vonalban teljesítenek
szolgálatot,
oroszlánrészt
vállalnak a koronavírusfertőzés-gyanús, valamint a bizonyítottan fertőzött
páciensek ellátásában. Mintavétel végett ők szállnak ki a fertőzésgyanús
páciensek otthonába, emellett ők szállítják a kórházba, illetve onnan haza
azokat is, akik otthonukban gyógyulnak, ellenben állapotfelmérés végett el
kell jutniuk az erre kijelölt egészségügyi intézménybe.
Magyary Árpád, a Maros megyei
mentőszolgálat szakszervezeti vezetője lapunk érdeklődésére elmondta: a
tiltakozás elhalasztásának több oka
van, egyrészt a miniszterelnök a tegnap nem tartózkodott az országban,
így nem tudta volna fogadni a szakszervezet képviselőit. Másrészt pedig
ugyancsak szerdára előzőleg egy
másik tiltakozó akció is be volt ütemezve, így nem engedélyezték a mentősök fővárosi tüntetését, amit végül a
jövő hétre halasztottak. A megyei mentőszolgálat szakszervezeti vezetője
szerint az érdekvédelem azt szeretné
elérni, hogy a megígért juttatásokat,
többek között a kormány által beharangozott pótlékokat kapják meg a mentőszolgálatok alkalmazottai, például a
beígért veszélyességi pótlékot, amit
néhány megye mentőszolgálatának az
alkalmazottai nem kaptak meg. Maros
megye nem tartozik ezek közé, viszont
szolidaritásból csatlakoznak az országos akcióhoz.
Magyary Árpád hozzátette: a követelések között ugyanakkor szerepel a
személyzet létszámának a bővítése,
ami a jelenlegi járványhelyzetben igen
égető probléma. Mint mondta, hónapokkal ezelőtt a kormány lehetővé
tette, hogy országos viszonylatban
ezer posztot hirdessenek meg a mentőszolgálatok, ellenben ezek hat hónapra

szóltak. Most újabb hat hónappal hoszszabbítottak, viszont a mentőszolgálatok azt szeretnék elérni, hogy ezeket
a posztokat, az alkalmazottakat, akiket ezúton felvesznek, tudják végérvényesen megtartani, ne csak
meghatározott ideig, hiszen a mentőszolgálatoknál tapasztalt személyzethiány nem új keletű, és ha a
járványhelyzet tovább romlik, egyre
fokozódni fog.
37 posztot hagytak jóvá
A Maros megyei mentőszolgálatnak harminchét posztot hagytak jóvá,
a napokban hirdetik meg a versenyvizsgát az állásokra. Nagy szükség
van a személyzetbővítésre, ugyanis
egyre több a riasztás, és egyre nehezebb pótolni egy esetleges fertőzés, illetve karanténkötelezettség miatt
kieső munkatársakat. A szakszervezeti vezető szerint eddig a meglévő
erőforrásokkal gazdálkodva sikerült
eleget tenni a hívásoknak, az alkalmazottak sok esetben lemondtak a nekik
járó pihenőszabadságról, illetve, ha a
szükség úgy hozta, áthelyezésekkel
pótolták a kieső munkatársakat, azonban már elengedhetetlen a létszámbővítés, mert egyre több a riasztás.
Magyary Árpád ugyanakkor felhívta
a figyelmet: a mentőszolgálat gépparkja adott, tehát annyi személyt tudnak alkalmazni, hogy a munkájuk
végzéséhez tudják biztosítani a szükséges infrastruktúrát.
Öt alkalmazott fertőződött meg
Jelenleg a mentőszolgálat öt alkalmazottja fertőzött, és további kollégák

Fotó: Nagy Tibor

vannak elkülönítésben. A hívások
száma körülbelül egy hónapja igencsak megnőtt, és sok az olyan páciens, akiknek nem feltétlenül van
szükségük orvosi ellátásra, csupán
szállításra, például nem mehetnek
haza a kórházból taxival, mert fertőzöttek, így az előírások értelmében kizárólag mentőkocsival lehet őket
szállítani. Ugyanakkor mintavétel végett szintén a mentősök szállnak ki a
fertőzésgyanús páciensek lakhelyére.
Ez pedig mind hozzájárul a hívások
számának és a várakozási időnek a
növekedéséhez. A tűzoltóságnak vannak nagy kapacitású járművei, amelyek egyszerre több pácienst tudnak
szállítani, azok is besegítenek a mentősöknek – tájékoztatott a szakszervezeti vezető.
A vásárhelyi mentőszolgálatnál kötelező módon minden váltásban legalább két sürgősségi autó, legalább
négy mentőkocsi asszisztenssel és két
szállítókocsi van szolgálatban, ez a minimum. A sürgősségi autókon orvos,
asszisztens és sofőr van, a másikon
asszisztens és sofőr, a szállítókocsin
pedig csak sofőr teljesít szolgálatot. Ez
utóbbi otthonról kórházba vagy kórházból haza szállítja a tünetmentes
vagy enyhe tünetekkel rendelkező pácienseket.
Magyary Árpád hozzátette: a bukaresti mentőszolgálatnál sajnos a jelenlegi helyzetben a várakozási idő
meghaladja a huszonnégy órát, Maros
megyében is van némi várakozási idő,
de messze nem ekkora.

Mérlegen az RMDSZ–EMSZ-megállapodás
az Erdély TV műsorában

Együttműködik az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség. Hétfőn erre vonatkozóan írásos megállapodás is
született. Ennek értelmében az EMSZ két befutó helyet kap
december 6-án a parlamenti választásokon az RMDSZ jelöltlistáin, és a továbbiakban együttműködnek az erdélyi
magyarság kollektív identitásának megőrzése, gazdagítása,
nyelvhasználati jogainak megtartása és bővítése, valamint
a közösségi autonómiaformák elérése érdekében. Hogy

RENDEZVÉNY

A Kortyondi király – online

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház november 8-án, vasárnap a Kortyondi király című mesejátékkal kedveskedik közönségének. Az előadás 8–20 óra
között online lesz megtekinthető a jegyvásárlást követően
a néző által megadott e-mail-címre elküldött linken.
Jegyet egyelőre csak személyesen lehet vásárolni az
Ariel színház jegypénztáránál, a Nyomda utca 4. szám
alatt, csütörtökön és pénteken 10–13, illetve 17–19 óra
között. Az online jegyvásárlás bevezetése folyamatban

gyakorlatilag mit jelent ez az együttműködés, miben lesz
ez más, mint az eddigi próbálkozások, kiderül ma este az
Erdélyi Magyar Televízió Mérlegen műsorának asztalánál.
Jakab Orsolya műsorvezető vendégei az RMDSZ képviseletében Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Mezei János, az EMSZ vezetője lesznek. Kövessék
a műsort este 8-tól az Erdély TV képernyőjén és Facebookoldalán!
van. Bővebb tájékoztatás a 0740-566-454-es telefonszámon kérhető naponta 9–13 óra között.

26. marosvásárhelyi könyvvásár

Online térbe kényszerült a november 12–15. közötti Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár. Az erdélyi magyar
írókról és könyvkiadásról szóló programok online, élőben
lesznek követhetők a vásár Facebook-oldalán. A vasarhely.ro/konyvvasar honlapon az erdélyi kiadók újdonságaiba lehet bepillantani, valamint elérhetők a kiadók online
boltjai, ahonnan vásári jellegű kedvezménnyel vásárolhatók meg a kiadványok. Az említett honlapon a szemle teljes programja is elérhető.
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Újból elhalasztotta az alkotmánybíróság a különnyugdíjak
megadóztatásával kapcsolatos döntéshozatalt

December 8-ára halasztotta a döntéshozatalt az alkotmánybíróság (CCR) azokról a beadványokról,
amelyeket az ombudsman és a legfelsőbb bíróság
nyújtott be a szolgálati nyugdíjak megadóztatásáról
szóló törvénnyel kapcsolatban.

A képviselőház június 17-én fogadta el döntő házként az
adótörvénykönyvet módosító jogszabályt, amelynek értelmében a 2000 és 7000 lej közötti különnyugdíjak esetében 10
százalékos adót vetnek ki a 2000 lejt meghaladó összegre, míg
a 7001 lejt meghaladó speciális nyugdíjak esetében 85 százalékkal adózzák meg az e küszöb fölötti összeget.
A törvény ellen az ombudsman és a legfelsőbb bíróság is
alkotmányossági kifogást emelt, kérve a taláros testülettől,
hogy nyilvánítsa teljes egészében alkotmányellenesnek.
Az alkotmánybírák ez idáig három alkalommal elnapolták
a döntéshozatalt, szerdán december 8-át szabták meg újabb
dátumként. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi
frakcióvezetője, Florin Roman szerint a sorozatos halogatás
„kérdéseket vet fel”.

Nizzai merénylet:

„A kilenc alkotmánybíró közül hat – élükön Valer Dorneanu
elnökkel – különnyugdíjban részesül, és az ombudsman is kap
majd speciális nyugdíjat mandátumának lejárta után. Másképp
fogalmazva: az alkotmánybírák húzzák az időt egy olyan
ügyben, amelyben közvetlenül érintettek” – írta egy Facebook-bejegyzésben Roman. A képviselő szerint nem merülhetnek fel alkotmányossági aggályok a jogszabály kapcsán,
hiszen annak kidolgozásakor figyelembe vették a különnyugdíjak eltörléséről szóló törvénnyel kapcsolatos alkotmánybírósági indoklást.
A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) szintén kifogásolta az újabb halasztást.
„Miközben a CCR halogatja a döntéshozatalt, újabb több
száz millió lej vándorol az állami költségvetésből a ‘különlegesek’ számláira” – hangsúlyozza egy Facebook-bejegyzésben
az USR, kiemelve, hogy a törvény júniusi elfogadása óta szeptemberig több mint 3 milliárd lejt emésztettek fel a különnyugdíjak. (Agerpres)

Ismét válságos állapotban az elkövető

Ismét válságosra fordult az állapota a nizzai NotreDame-bazilikában előző héten végrehajtott, három
emberéletet követelő iszlamista merénylet tunéziai
elkövetőjének – jelezték szerdán rendőrségi források, amelyek megerősítették, hogy továbbra is öten
vannak őrizetben az üggyel kapcsolatban.

A 21 éves Brahím Iszávit válságos állapotban szállították
kórházba, miután a tett helyszínén a rendőrség éles lövésekkel
ártalmatlanította. Eddig nem tudták kihallgatni, de az állapota
már javult, amikor a koronavírustesztje hétfőn pozitívnak bizonyult, ezért a kihallgatását egyelőre elhalasztották. Szerdán
azonban olyannyira romlott az állapota, hogy ismét válságos
állapotba került.
A támadás miatt továbbra is öt ember van őrizetben, köztük
egy 29 éves, szintén tunéziai állampolgár, akit kedden állítottak elő a Párizshoz közeli Sarcelles-ben. Őt azzal gyanúsítják,

hogy kapcsolatban állt az elkövetővel, míg másik három, 23
és 45 év közötti ember az első lakhelyén tartózkodott az előállításkor, ezért őket is őrizetbe vették.
Rajtuk kívül még egy másik 29 éves tunéziai állampolgár,
Ahmed B-A is gyanúsított, őt a Nizzától negyven kilométerre
található Grasse-ban szombaton vettek őrizetbe. Őt azzal gyanúsítják, hogy többször is találkozott a tunéziai elkövetővel a
Tunéziából Olaszországon át Franciaországba tartó migrációs
útvonalán. Mindkét emberről azt feltételezik, hogy nemrég érkeztek Franciaországba. Nyomozati források szerint feltételezhető, hogy együtt tették meg az utat.
Brahím Iszávi – akinek a hazájában köztörvényes bűncselekmények miatt volt már dolga a rendőrséggel – szeptember
közepén indult el Tunéziából, Olaszországon keresztül két
nappal a támadás előtt érkezett Franciaországba, és illegálisan
tartózkodott az Európai Unió területén. (MTI)

Trump: „megnyertem a választást”

Donald Trump szerint meg fogja nyerni, sőt ő úgy
véli, már kijelenthető, hogy meg is nyerte az amerikai elnökválasztást.

Helyi idő szerint szerda hajnalban adott nyilatkozatában a
Fehér Házban az újraválasztásért küzdő Trump kiemelte, hogy
számos fontos államban – többek között Floridában, Ohióban
és Texasban – sikerült nagy előnnyel nyernie. Hozzátette azt
is, hogy jelentősen vezet továbbá Joe Bidennel, a Demokrata
Párt jelöltjével szemben három olyan államban is – Pennsylvaniában, Michiganben és Wisconsinban –, ahol még nem zárult le a szavazatok összeszámlálása. „Nem tudnak minket
beérni” – fogalmazott az amerikai elnök.
Trump beszéde alatt több kulcsfontosságú ingadozó államban még folyamatban volt a voksok összesítése.
Donald Trump utalt arra, hogy úgy látják, „jelentős csalások” történnek a szavazatszámlálások során, ami szerinte nagyon „kínos” és „csalódást keltő”, és készen áll a legfelsőbb
bírósághoz fordulni ezen ügyek miatt.
Jen O’Malley Dillon, Biden kampánystábjának vezetője felháborítónak és példa nélkülinek nevezte Trump kijelentését
arra vonatkozóan, hogy bíróság bevonásával próbálná meg leállítani a szavazatok összesítését. „Soha nem fordult elő ilyen,
hogy egy amerikai elnök megpróbálná megfosztani az embereket a véleménynyilvánítástól egy országos választáson” –
fogalmazott, hozzátéve, hogy a Demokrata Párt jogászai készen állnak arra, hogy megküzdjenek minden egyes szavazat
összeszámolásáért.

Donald Trump

Forrás: WKMG

Ország – világ
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Több mint 8 ezer
új koronavírus-fertőzött

A legutóbbi tájékoztatás óta 8651 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában 35.964 teszt
eredményének feldolgozás nyomán – közölte szerdán a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A GCS
szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük. A járvány
eleje óta összesen 267.088 személynél igazolták a
koronavírus-fertőzést Romániában, és 186.260 személyt nyilvánítottak gyógyultnak. Ez idáig 3.341.867
koronavírusteszt eredményét dolgozták fel az országban. Ezek közül 35.964-et az elmúlt 24 órában
végeztek el, 21.808-at az esetmeghatározás és az
orvosi protokoll alapján, 14.156-ot pedig kérésre.
(Agerpres)

COVID–19-gyorstesztek
a sürgősségi szolgálatoknak

Csütörtöktől kezdik szétosztani a kórházak sürgősségi osztályainak a COVID–19-gyorsteszteket – jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Nelu Tătaru
egészségügyi miniszter. A miniszter szerint első lépésben 43.000 gyorstesztet osztanak szét, és ezeket a tünetekkel jelentkező páciensek tesztelésére
kell használni a sürgősségi osztályokon. A tesztek
eredménye fél óra alatt megvan, így a pozitív pácienseket át lehet irányítani a COVID-kórházakhoz, a
negatív teszteredményűeket pedig a többi egészségügyi intézményhez – mutatott rá Tătaru. A jövő
héten további egymillió gyorsteszt beszerzésének
lehetőségét elemzi a kormány – fűzte hozzá a Nagyszebenben tartózkodó miniszter, aki a Szeben megyei katasztrófavédelmi bizottság tagjaival tartott
megbeszélést a prefektusi hivatalban, majd ellátogatott a megye sürgősségi klinikai kórházába.
(Agerpres)

Újból szükségállapot
és karantén?

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke úgy véli, hogy egész Romániában újból szükségállapotot és karantént vezetnek be, de csak a
választások után. „Több mint valószínű, hogy az
egészségügyi rendszer össze fog omlani, és egy
adott ponton megszületik a döntés, hogy egész Romániában újra szükségállapotot és karantént vezessenek be, mivel egyetlen koherens intézkedést sem
hoz a kormány, hogy a jelenlegi növekvő tendenciát
leállítsuk” – jelentette ki Marcel Ciolacu kedd este a
Realitatea Plus műsorában. Véleménye szerint az
iskolákat is azért nyitották meg mindenféle megfelelő
előkészület nélkül, mert következtek a helyhatósági
választások. Úgy vélte, a kormány mindenféleképpen megszervezi december 6-án a parlamenti választásokat. (Agerpres)

Ro-Alert – 11 üzenet

Joe Biden

Forrás: Gallup Poll

Dillon hangsúlyozta: Trump elnöknek nincs törvényes hatalma arra, hogy saját magát kiáltsa ki győztesnek, vagy hogy
befolyásolja a szavazatszámlálást.
Joe Biden saját eredményével kapcsolatban valamivel korábban szintén bizakodóan nyilatkozott. Úgy fogalmazott,
hogy a demokraták „jó úton haladnak a győzelem felé”, de
egyelőre türelmet kért támogatóitól, amíg megtudják a végeredményt.
Az összes szavazat összeszámlálása még órákig, de akár
több napig is eltarthat. Jogi bonyodalmak övezik a levélszavazatok összeszámlálását. Egy washingtoni szövetségi bíró
kedden elrendelte, hogy az Egyesült Államok több térségében
és városában az állami postaszolgálatnak (USPS) meghatározott időn belül továbbítania kell a levélben leadott szavazatokat a választási irodákba. Pennsylvaniát és Texast kivéve a
választási törvények valamennyi érintett tagállamban azt írják
elő, hogy a levélszavazatoknak a választás napján az urnazárásokig be kell érkezniük a választási bizottságokhoz, a későn
érkező voksokat ugyanis nem veszik figyelembe.
Pennsylvaniában viszont a helyi legfelsőbb bíróság lehetővé
tette, hogy a késve érkezett levélszavazatokat a választás napja
után még három napig figyelembe vehessék. A republikánusok
perkeresete nyomán a szövetségi legfelsőbb bíróság helyben
hagyta ugyan a pennsylvaniai bírák döntését, de nyitva hagyta
annak a lehetőségét, hogy a választás napja után befogadja a
Republikánus Párt esetleges perkeresetét és érvénytelenítse a
vitatott levélszavazatokat. (MTI)

A hatóságok az elmúlt 24 órában 11 figyelmeztető
üzenetet küldtek a lakosságnak a koronavírus-járvány gyors terjedésére vonatkozóan a Ro-Alert
rendszeren keresztül Fehér, Bákó, BeszterceNaszód, Botoşani, Dolj, Ilfov, Hunyad és Szatmár
megyében – tájékoztat szerdai közleményében az
Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség
(IGSU). Az elmúlt 24 órában országszerte több mint
1500 esetben volt szükség a készenléti szervek közbelépésére, 32 alkalommal tűzesethez riasztották
őket. A közlemény értelmében az elmúlt 24 órában
több mint 1200 személyt láttak el a rohammentősök,
akikhez Bukarestből és Ilfov megyéből érkezett a
legtöbb riasztás (343), ugyanakkor Temes megyéből
70, Kolozs megyéből 62 esethez hívták ki őket. A katonai tűzoltóknak ugyanakkor hat alkalommal kellett
kimenteniük a roncsok közül közúti balesetek
áldozatait – számol be a katasztrófavédelmi felügyelőség. (Agerpres)

Végül is ki a hibás?

(Folytatás az 1. oldalról)
a miniszterelnök a Szabad Európa rádiónak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy a koronavírusos fertőzöttek magas elhalálozási aránya „a betegeknek tudható
be”. Nyilván kijelentése heves vitát eredményezett, nyilatkozatának pedig az a része, amiben próbálja megmagyarázni, hogy mire is gondolt, amikor a betegeket, az
elhunytakat tette hibássá, már kevés visszhangot kapott.
A miniszterelnök a koronavírussal fertőzöttek nagy
számú társbetegségeire, előrehaladott korára célzott. Ludovic Orban arról viszont nem beszélt, hogy milyen szerepe van a kormánynak abban, hogy ennyire „beteg” a
romániai lakosság (az EU-s statisztikák szerint ugyanis
Románia az unión belül élen jár a lakosságra számított
krónikus betegségeket illetően is), súlyosan alulfinanszírozott az egészségügy, hiányoznak a prevenciós programok, az orvosokat, szakszemélyzetet hagyták
kivándorolni stb. Újabban mindenki, tegnap immár Iohannis elnök is a „mélyreható reformok” szükségességéről beszélt, a PSD-re kenve a felelősséget az eddigi
„rossz egészségpolitikáért”. Kampányszöveg járványhelyzetben is…
Ennyire telik.
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Előrehaladás a körgyűrű ügyében

(Folytatás az 1. oldalról)
illetve a Március 8. utca felett, továbbá egy völgyhíd létesítését a
Bodon-patakon és a Bodoni utcán
át. A terv ugyanakkor nyolc útkereszteződés kibővítését is tartalmazza: az 1918. December 1.
sugárúton, a Segesvári út és a
Shopping City között, a Segesvári
út és a Kishegyszőlő, a Segesvári
út és Bodoni út találkozásánál, az
A3-as sztráda körforgalmánál, a
Szabadság utcában, a Sziget utca
folytatásában és a Sziget és Gát
utcák találkozásánál.
A két elöljáró kiemelte, hogy
első lépésként két szakasz megépítésére kapnak finanszírozást, a hármasra 75.008.396 lej (15.395.180
euró) értékben, amely a Transilvania autópálya lehajtójáról a Bodoni
útig
tart,
2,5
km
hosszúságban. A másik a hatos
szakasz, amelyre 49.371.678 lej
(10.922.212 euró) értékű a támogatás, és amely az Ernye–Koronka terelőúttól az E60-as útig
tart, 1,6 km hosszúságban. Kivitelezésükre a tervek szerint januárban szeretnék megtartani a
versenytárgyalást. Péter Ferenc
hozzátette, hogy addig is segítséget nyújtanak a Brassói Regionális
Útügyi Igazgatóságnak, hogy a
hatos szakasz megvalósíthatósági

tanulmányában és a feladatfüzetben levő hibákat kiküszöböljék, és
az érintett települések által megfogalmazott igényeket is belefoglalják a tervbe. Ha mindez elkészül,
reménykednek abban, hogy a következő versenytárgyaláson találnak
kivitelezőt
a
munka
elvégzésére. Továbbá dolgozni
fognak a többi szakasz kivitelezésének az előkészítésén is. Amint
Soós Zoltán hangsúlyozta, a terelőút azért rendkívül fontos, mert
kivezetné a városból az autósztráda elkészülte nyomán még inkább megnövekvő tranzitforgalom
nagy részét, tehermentesítve a
Dózsa György utat. Tegyük hozzá,
hogy amióta a Nyárádtő–Maroskece autópályaszakasz elkészült,
különösen a hétvégi délutánokon,
estéken már most is csak lépésben
lehet haladni a városba vezető és a
Dózsa György úton.
Amint a sajtótájékoztatón elhangzott, Soós Zoltán és Péter Ferenc
ígéretesen
elkezdődött
együttműködésének eredményeként megvalósulhat a Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház új
épületszárnnyal való bővítése, ahol
a súlyos égési sérültek ápolására
tervezett központ is helyet kap, és
amelynek pénzügyi és műszaki
mutatóit a minisztériumok közötti

bizottság elfogadta. Ehhez még
rendezni kell a megyei sürgősségi
kórház körüli területvitát a város és
a megye között, amelyre a sokévi
pereskedés után a két önkormányzat közös ülésén kell megtalálni a
mindkét fél számára előnyös megoldást. Ezáltal megoldhatóvá válik
a kórház körüli parkolóhely bővítése is, ami civilizált körülményeket biztosít, és megszünteti a
jelenlegi lehetetlen helyzetet.
Péter Ferenc megyei tanácselnök beszámolójából kiderült,
hogy a Segesvár körüli körgyűrű
építése halad, a szászrégeni kapcsán azonban egyeztetésekre van
szükség a helyhatósággal. Kérdésre válaszolva Soós Zoltán polgármester megerősítette, hogy
november folyamán felavatják
Bethlen Gábor szobrát. A fejedelem érdemeiről rövid összefoglalót is tartott.
A Transilvania repülőtér helyzetének rendezése is a céljaik között szerepel, és mindkét elöljáró
biztosította a kérdezőket afelől,
hogy kellőképpen felkészültek a
télre. Soós Zoltán hozzátette, hogy
a sózás helyett, amely olcsóbb, de
nagyon tönkreteszi az utakat, egy
környezetkímélőbb megoldásra törekednek.

A félbemaradt Koronka–Nagyernye terelőút

Isten malmai

A mondás szerint isten malmai lassan
őrölnek. Különben is a malom a legősibb
szerkezetek, üzemek közé tartozik, és természetesen a táplálkozással van összefüggésben. Mindazonáltal mezőgazdasági üzem,
amely búzát őröl a legklasszikusabb felállásban. A búzát pedig a régi magyarban azonos
szóval fejezték ki, mint a tőle függő létet:
életnek hívták s mondják még ma is néhány
helyen.
A malom egyben a türelem szimbóluma
is. Az elcipelt, felhordott zsákok tartalmának
őrlése, lisztté zúzása nem történik azonnal,
hiszen várni kell a minket megelőző őröltetőkre, a molnár ügyfeleire. Ahogyan a mondás tartja: sorban, mint a malomban.
Marosszékiesen: malamban. (Egyébiránt
Bethlen Gábor fejedelem írnokainak egyikemásika bizony a fejedelem által diktált szöveget, levelet, követutasítást a saját
„filhallása” szerint alakította át, bátran azott írásban: „állapat”, „mandtam”, „ótattam”, „mast” stb. állapot, mondtam,
oltattam, most helyett.)
Meg aztán az egyik legelterjedtebb európai névtípus a malmos foglalkozás megjelölésére molnár, morar, müller, miller,
molinaro stb.
Mindez az áltudományos vagy tudóskodó

bevezető csak arra volt hivatva, hogy a Csütörtöki kimenők nevesített szerzője saját érdemeinek felcsillantását némiképpen
semlegesebb szövegrészekkel tompítsa az álszerénység jegyében. Ugyanis vagy húsz esztendővel ezelőtt írtam le a sajtóban azt a
vélekedésemet, ami akkor nagyjából visszhangtalanul úszott el, hogy mily dicső és
méltányos lenne, ha az egykori Székelyvásárhely hivatalos névadójának – aki egy
1616-os okmányban
törvényadta jogánál
fogva és hivatalosan is Marosvásárhelynek
emlegeti a mi kis-nagy-székely és egyébként
lakályos, befogadó és olykor kirekesztő városunkat –, szobrot emelnének. Meg aztán
ugyanazon fejedelmi diplomával, kiváltságlevéllel szabad királyi városi rangra is
emelte a települést és benne polgárait, ami
azt jelentette, hogy kiemeli Marossszék és a
környékbeli nagyurak, főnemesek alárendeltségéből, és teljes jogú várossá, privilegizált községgé nevezi, minősíti át. Címert
rendel neki és zászlót, fallal kerítheti körül
magát az addigi mezőváros.
Ez a lépés, mint a nemrégen végzett kutatásokból kiderül, Bethlen erdélyi uralkodása
alatt 1613 és 1629 között egyedülálló ese-

Opera online

Bánk bán kolozsváriak
előadásában

Újabb online előadással örvendezteti meg közönségét a
Kolozsvári Magyar Opera. November hetedikén, szombaton 19 órától Erkel Ferenc
egyik legismertebb operáját,
a Bánk bánt viszi színpadra –
és a képernyőkre – a társulat.
A háromfelvonásos zenemű
szövegét Katona József drámája nyomán Egressy Béni
írta.

Katona József drámája, a Bánk
bán a szerző legismertebb műve,
amely a magyar irodalomban is kiemelkedő helyet foglal el. A művet
teljes terjedelmében 1848. március
23-án, pénteken adták elő Pesten a
Magyar Színházban. A dráma alapján készült Erkel Ferenc harmadik
operája, amely több szempontból is
az érett mester összegző alkotásának tekinthető. Szerkezetbeli és tematikus megfelelések kapcsolják a
Bátori Máriához és a Hunyadi
Lászlóhoz egyaránt. A Bánk bán a
magyar opera megalakulása után az
első bemutatott operák között van,
ugyanakkor az első Erkel-opera,
amit színre vitt a társulat. Bemutatója 1949. március 8-án volt.
A kolozsvári újabb bemutatóra –
1993. március 3. – kisebb változtatásokat eszközölt a rendező, Dehel
Gábor – írja az operaház közleménye, amely a mű cselekményét is ismerteti: amíg II. Endre király
idegen földön harcol, addig itthon
felesége, Gertrúd és annak meráni
udvartartása vígan él. A békétlen
magyar főurak Petúr bán vezetésével le akarnak számolni velük, de
Bánk bán, az ország nagyura ellenzi
a felkelést. Még ragaszkodik királyához, de hamarosan neki is rá kell
döbbennie, mit tettek az országgal

ménynek, aktusnak bizonyult, a fejedelem
nem ismételte meg más városias településekkel (tudomásom szerint – teszem hozzá sietősen). A város képletesen és valóságosan is
megindult a gyorsabb fejlődés utján, városiasodott, polgárosult, gyarapodott mesteremberben, szellemiekben és gazdagságban – az
idők és a gazdaság, a politika és lakóinak
igyekezete függvényében.
Következésképpen – gondoltam én – megérdemelne egy szobrot, ha már olyan személyiségeknek is szobrot emeltek, akik a várost
csak súrolták, vagy
csak átutaztak rajta.
Akként
ötleteltem,
hogy érdemes lenne
felállítani a várban, a
Vártemplom könyékén, ahol bizonyíthatóan
megfordult, talán imádkozott is Istenéhez,
nagy segítőjéhez és dicsősége eredőjéhez,
talán az országgyűlésbe is behívták.
De a tapasztaltabbak és megfontoltak, az
adminisztráció tudós ismerői figyelmezettek,
hogy a vár területe éppen úgy az állami/municipális bürokrácia hatáskörébe tartozik, és
a polgárellenes volt polgármester, Virágos
Doktorka minden úton-módon akadályozni
fogja felállítását. Neki már a Bernády, a
Borsos és a Rákóczi kő-bronz-márványemlékezte is sok volt. Ellensúlyozni kellett a várost csak súroló, rajta átszaladó vagy azt
egyenesen nem szerető géniuszokkal. Meg-

a merániak. Összetalálkozik régi
hűséges emberével, Tiborccal, aki a
jobbágyok tűrhetetlen helyzetéről
számol be neki. Bánkot személyes
csapás is éri: feleségét, Melindát a
királyné segítségével udvarában
aljas módon elcsábítja Ottó, Gertrúd öccse. Ez az utolsó csepp a pohárban. Bánk felkeresi a királynét
lakosztályában, és heves vita után
megöli. Melinda, akit Bánk Tiborc
kíséretében hazaküldött, megzavarodva kisfiával együtt a Tiszába veti
magát. A király hazatér a háborúból,
és feleségét a ravatalon találja. Bánk
bevallja, hogy ő volt gyilkosa, és
még csak bűntudatot sem érez. II.
Endre párbajra hívja ki a nagyurat.
Ekkor érkezik az udvarba Melindának és kisfiának holttestével Tiborc.
A király látja, hogy már felesleges
bosszút állnia, Bánk sorsa betelt.
Az opera szereposztása a következő: Bánk bán, Magyarország
nagyura – Kovácsházi István; Melinda, Bánk neje – Miklósa Erika;
II. Endre magyar király – Fülöp
Márton; Gertrúd királyné – Veress
Orsolya; Ottó, Gertrúd öccse – Pataki Adorján, Gyermek – Pataki
Endre, Petur bán, bihari főispán –
Mányoki László; Tiborc, paraszt –
Sándor Csaba, Biberach, kóbor lovag
– Szilágyi János; Sólom mester –
Rigmányi István. Díszlettervező:
Witlinger Margit. Jelmeztervező: H.
Roşescu Lya. Hangversenymester:
Barabás Sándor, Ferenczi Endre. Koreográfus: Valkay Ferenc. Karigazgató: Kulcsár Szabolcs. Korrepetitor:
Incze G. Katalin, Nagy Gergő.
Ügyelő: Venczel Péter. Súgó: Kondrát Bea. A rendező munkatársa:
Gombár Annamária. Vezényel:
Kulcsár Szabolcs. Rendező: Dehel
Gábor. (Knb.)

nyugtatásul: maradni fognak örök időkig.
Már csak azért is kísértést éreztem a Bethlen-szobor-álom többszöri megismétlésére a
sajtóban, mert első könyvem témája is
(éppen negyven esztendővel ezelőtt)
Bethlen leveleinek egy csokra volt, amit az
váltott ki, hogy a Teleki Téka levéltárában
a Bethlen kancelláriáján született, sajnos
csak töredékesen fennmaradt, ismeretlen levélre bukkantam.
És íme 2016 táján végre testet öltött az
ige, kiírták a pályázatot, beérkeztek a pályaművek, döntött a zsűri, aztán más makettet
kértek, vártak, végre elkészült, és akkor az
ige testet öltését a főnév és melléknevei,
mód- és modortalan határozói akadályozták.
Ám az isteni malmok végre megőrölték az
időt, és kedden a szobrot a talapzatára állították. Hála sajtós és családi kapcsolataimnak, szinte azonnal értesültem, láttam a
szobrot. Áthaladtam a főtéren, megállítottam
a taxit, megcsodáltuk, majd folytattam utamat a kezelőszalon felé. (Csak semmi sopán:
engem is, akárcsak a nagy Salamon királyt,
meglátogatott Zsába királynője – a bal vállamon – de ez tényleg mellékes.)
A szobor áll, a többi csak ügyintézés, a tehetetlenség és gáncsoskodás legyőzése, ünnepi beszédek és lepellerántás. Szemközt áll
a lovas szoborral, attól elég távol. A covidos
előírásokat ez esetben is betartották. A történelmi távolság egyenesen áthidalhatatlan.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Ha ősz, akkor gesztenye a vár aljában

Az ősz beköszöntét többek
között az is jelzi, hogy a marosvásárhelyi vár aljában
megjelenik a kis szekér, és
frissen sült gesztenye illata
tölti be a környéket. A visszatérő vásárlók közül sokan „a
gesztenyés néniként” ismerik
Moga Annamáriát, aki férjével
együtt több mint egy évtizede
árulja a gesztenyét a vár
szomszédságában, azonban
bizonyára kevesen tudják
róla, hogy nagymamája, majd
szülei „mesterségét“ viszi tovább, sőt, a gesztenyét ma is
annak az immár kilencvenes
éveiben járó nagybányai néninek az unokájától szerzi be,
akitől egykor az ő nagymamája.

Menyhárt Borbála

Annamária nagymamája ugyanezen a helyen árult már az ötvenes
években, amikor a vásárhelyi vár
alatti tér a vidéki távolsági buszok
megállóhelye volt. Ez volt akkoriban a piactér – eleveníti fel a régi
időket a fiatal nő, aki egyetemet

Koronavírus

végzett, és férjével fő foglalkozásként virágot termeszt. A gesztenyesütést és -árusítást a családi
hagyomány kedvéért vállalták,
immár több mint egy évtizede. A
nagymama 1991-ig árulta a vár aljában az akkoriban újságpapírba,
majd reklámlapokba csomagolt
gesztenyét, illetve az akkor kakasként emlegetett pattogatott kukoricát, valamint főtt kukoricát,
tökmagot, napraforgómagot, sütőtököt, mikor minek volt szezonja. A
nagymamától az Annamária szülei
vették át a stafétát 2007-ig, majd
2009-től ő és a férje viszik tovább
„az üzletet”. De ennyi év elteltével
még ma is jönnek vásárhelyi idősek
vagy külföldről hazatérők, akiknek
gyerekkori emlékeiben él az Annamária nagymamája, és szeretettel
emlegetik. Az Annamáriáék által
ma is használt szekérnek a kerekén
gurult annak idején a nagymama
szekere is.
Több generáción gurult át
a kis szekér kereke
Annamária elárulja, szeretett
annak idején ott lenni a nagymamájával, nézni, ahogy árult; amíg el-

ment a mosdóba, szívesen beállt helyette árulni, vonzotta az, hogy emberek között legyen, beszélgessen a
vásárlókkal.
– Ma is emlékszem arra, hogy
nagymamámnak mindig egy pokróc
volt átkötve a derekán, azon egy
kendő. Akkor mi gyerekként körülötte szaladgálva nem értettük,
miért van annyira felöltözve, de bizony nem volt könnyű hosszú órákon át álldogálni a hidegben –
jegyezte meg. A fiatal nő bevallja,
nem tudatosan készült erre, hogy továbbviszi a családi „hagyományt”,
hanem a sors hozta így. Lányként
annyira nem vonzotta ez a
„munka”, már csak amiatt sem,
hogy piszkos kézzel jár, hiszen
szénnel dolgoznak. Mint mondta, a
szülei azért folytatták, hogy a gyerekeiknek mindenük meglegyen, és
tanulni tudjanak. Az édesapja, ha
árult, ha nem, mindig kiment a vár
aljába, még január elsején is, mert
úgy gondolta, az év első napján
pénz kell jöjjön a házhoz.
– Abban az időben több gesztenye termett, előfordult, hogy még
februárban is volt amit árulni. Az

Fotó: Nagy Tibor

utóbbi tíz évben sajnos kevesebb a
termés, már november első hetében
el szokott fogyni – tette hozzá.
Naponta negyven-ötven kilót
adnak el
Hogy meddig tart a gesztenyeidény, milyen mennyiség terem, az
időjárásfüggő, idén elég kevés lett,
akárcsak tavaly. Hozzávetőlegesen
négy hétig tudja a házaspár a vár aljában fogadni a vásárlókat.
A helyszínen naponta átlagban
negyven-ötven kiló gesztenye talál
gazdára, nagyon sok a visszatérő
vásárló, hiszen a ropogós gesztenye
mellé mindig egy mosoly és egyegy kedves szó is jár. Ez ugyanolyan fontos, mint az, hogy finom
legyen a termék – véli Annamária.
Ennek köszönhetően nagyon sok ismerősre, barátra tettek szert az évek
során, gyakran ügyintézés vagy
egészségügyi ellátás során ismernek
rá, hogy ő a gesztenyés néni. Van
egy kisfiú, aki mindennap jön a
nagymamájával gesztenyét vásárolni, és egyik nap egy tasak dióval
érkezett meg, amivel a gesztenyés
nénit szerette volna meglepni.
A járványhelyzet kedvezőtlen hatását azonban sajnos gesztenyeárusként is érzik – teszi hozzá
Annamária. Mint mondta, régebb
déli tizenkettő, egy és két órakor,
amikor jöttek ki a gyerekek az iskolából, mindig ott kellett legyenek,
mert igen népes vásárlósereg gyűlt
össze, azonban amióta zárva vannak az iskolák, mintegy felére csökkent a forgalmuk.

Nem kell sütés előtt beáztatni
Érdeklődésemre, hogy mitől lesz
jó a gesztenye, kijelenti, nincs semmiféle titkos recept, a gesztenye minőségén van a hangsúly. Ők
évtizedek óta Nagybányáról, attól a
családtól vásárolják a gesztenyét,
amelyiktől egykor a nagymamája
szerezte be. Több tíz hektár gesztenyésük van, az idős néni, akitől a
nagymama vásárolt, már elmúlt kilencvenéves, és az unokája vette át
a gesztenyeerdőt.
– A titok az, hogy mindig friss legyen a gesztenye, amíg a zöld burokban van, nem indul romlásnak.
Megegyezünk, hogy hetente mikor
megyünk, mekkora mennyiséget
kérünk, és csak annyit szednek le.
A nagybányai gesztenyének vékony a héja, könnyen bomlik – tudtuk meg.
Amikor arról kíváncsiskodunk,
hogy miként járjunk el annak érdekében, hogy az otthon sütött gesztenyénk finom legyen, Annamária
megjegyzi, az internet tele van különféle praktikákkal, helyenként
ajánlják, hogy sütés előtt áztassuk
be. A friss gesztenyét azonban nem
kell beáztatni. Ha frissen van kiszedve a zöld héjából, nem kell beáztatni, mert megszívja magát
vízzel, és amikor odatesszük sütni,
nem sülni fog, hanem főni. Bizonyára sokan tapasztalták, hogy ha a
lerben készítjük, dehidratálódik és
megkeményszik a gesztenye, ezért
azt ajánlja, hogy miután megvágtunk minden szemet, fent a kályhán,
egy lábasban, lefedve készítsük el.

Legkorábban tavasszal kerülhet sor a lakosság beoltására

Várhatóan a jövő év első negyedévében kapja
meg Románia az első adagot a koronavírus elleni vakcinából – jelentette ki kedd este Klaus
Iohannis. A Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában az elnök azt mondta, első körben az
egészségügyi dolgozókat, illetve a kockázati
csoportokba tartozókat fogják beoltani, a teljes
lakosság beoltására legkorábban tavasszal kerülhet sor.

Klaus Iohannis államfő kedden a járványkezelő intézkedésekről tárgyalt a Cotroceni-palotában többek között Nelu
Tătaru egészségügyi miniszterrel, Raed Arafat államtitkárral, valamint Alexandru Rafilával, aki Romániát képviseli
az Egészségügyi Világszervezetnél. Leszögezte, valamenynyi európai országban rohamosan romlik a járványhelyzet,
egyre nagyobb a lakosság megfertőződésének kockázata.
– Mindannyian nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy
mielőbb sikerülni fog kifejleszteni egy biztonságos és hatékony vakcinát a COVID-19 ellen. A nemzetközi erőfeszítések azt igazolják, hogy mindenki nagyon szeretné
már ezt az oltóanyagot – fogalmazott. Hozzátette, Romá-

nia is részese az Európai Bizottság által kötött megállapodásoknak, és amint elérhetővé válik a vakcina, több
mint 10 millió adagot fog kapni az ország. Amiatt, hogy
az óriási kereslethez képest alacsony a gyártási kapacitás,
az európai államok több szakaszban kapják majd meg az
oltóanyagot. – A legkedvezőbb forgatókönyv szerint Romániába a jövő év első negyedében érkezik meg az első
adag – nyomatékosította.
Iohannis arról is beszélt, hogy előbb az egészségügyi
dolgozókat és a kockázati csoportokba tartozókat oltják
be. A teljes lakosság beoltására legkorábban tavasszal kerülhet sor – hangoztatta. Rámutatott, az EU keretében kötött egyezmények értelmében valamennyi európai ország
egyszerre kapja majd meg az oltásokat. Az államfő szerint
világos, egyértelmű és átlátható kommunikációra van
szükség a koronavírus elleni oltással kapcsolatban.
Elmondta, hogy felkérte az egészségügyi minisztert,
készítsenek egy tervet arra, hogy meglegyenek az oltások
beadásához szükséges kellékek, illetve egyeztetett a tárcavezetővel a vakcinák tárolásával és szétosztásával kapcsolatos logisztikáról is. (Agerpres)

Fotó: Antalfi Imola
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Október 29. a pikkelysömör világnapja

Bár nem gyógyítható, tünetmentessé tehető a betegség

Október 29. a pikkelysömör (psoriasis) világnapja, amikor a szakemberek világszerte szeretnék felhívni
a figyelmet arra, hogy ez a bőrbetegség nem fertőző, és nem szabad
az ebben szenvedőket megbélyegezni. A statisztikák szerint a pikkelysömör világszerte 125 millió
embert érint, és sajnos a betegek
nagy részének szembesülnie kell
azzal, hogy undorral közelednek
hozzájuk a környezetükben élők. A
szakemberek ugyanakkor arra is figyelmeztetnek: a pikkelysömör
nem „csak” egy bőrbetegség, ami
csupán esztétikai zavart okozhat, a
probléma ennél sokkal összetettebb, ezért ajánlott bőrgyógyászhoz
fordulni, amennyiben tüneteket feDr. Gáspár Réka
dezünk fel.

Menyhárt Borbála

A pikkelysömör vagy psoriasis krónikus
gyulladásos bőrbetegség. Autoimmun betegségnek is tekinthető, kialakulása ugyanis az
immunrendszer rendellenes túlműködésével
magyarázható, bár ennek a nagyon komplex
folyamatnak egyelőre nem minden részlete
tisztázott. Jellemző a vörös, különféle nagyságú és elhelyezkedésű foltok megjelenése,
melyeket száraz, fehéres, pikkelyekre emlékeztető hámlás fed. Dr. Gáspár Réka bőrgyógyász szerint az elváltozások bárhol
jelentkezhetnek, közönséges plakkpsoriasisban a gyakran érintett testrészek (persze
nem kötelezően mind egyszerre és nem kizárólagosan) a könyök, térd, fejbőr, a hát
alsó része (ágyéki gerinc, keresztcsont fölött). Viszont több más klinikai formája is ismert a betegségnek, például a hajlatok
psoriasisa, a palmo-plantáris forma (csak tenyéren és talpon), a pusztuláris (gennyes hólyagocskákkal), a guttált (apró foltocskák
formájában jelentkeznek a bőrelváltozások),
a körömpsoriasis. A betegség érintheti az
ízületeket is.

Bogdán Emese

A dermatológus rámutatott: a pikkelysömör azoknál alakul ki, akiknél már eleve
fennáll a genetikai hajlam a betegségre,
amely valamikor az egyén élete folyamán
bizonyos triggerek, vagyis kiváltó tényezők
hatására megnyilvánul, azaz ezek hatására
megjelennek a bőrelváltozások, tünetek. A
lefolyása kiszámíthatatlan, előfordulhatnak
visszaesések (fellángolások) és tünetmentes
időszakok is. Kiújulásakor a pikkelysömör
súlyosabbá válhat, kiterjedhet. Mint mondta,
a betegség fellángolását elősegíthetik egyes
hajlamosító tényezők, mint a stressz, érzelmi megrázkódtatások, fertőző betegségek
(pl. influenza, nátha, légúti fertőzések stb.),
időjárási tényezők. Ebben az időszakban,
ősszel és télen a betegséggel küzdők könynyen szembesülhetnek a tünetek fellángolásával vagy romlásával. Ennek a hátterében
például a hideg, szeles időjárás és a fűtés
bőrszárító hatása, a túl kevés napsütés (a
napfény rendszerint természetes gyógyír a
pikkelysömörre), a csökkent vízfogyasztás,
a gyakoribb nátha, influenza és más légúti
fertőzések, a vastag, durva ruházat állhat (irritálja a bőrt, és a verejték pangását okozhatja). Ezért az őszi-téli időszakban ajánlott

Igazat mondani

Gyermekkoromban arra tanítottak, hogy
meg kell mondani az igazat, be kell vallani,
ha vétettél, rossz voltál, verekedtél, bántottál
valakit, vagy hazudtál. Mert a hazug embert
hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. S aki
hazudik, az lop is. S aki egyszer hazudott,
annak elveszett a becsülete egy jó időre (persze ha kisül a hazugság). Én kisgyerekként
nagyon szerettem nagyokat mondani, egész
történeteket kitalálni, vagy elképzelni, vagy
átmásítani, s olyan jólesett hazudozni, mert a
tömbházbeli gyermekek el is hitték, szájtátva
hallgatták, s aztán otthon is elmesélték. A kitalációim így mindig kisültek, s megkaptam
a magamét értük. De akkor ez volt a szokás.
Aztán egy darabig ezen a vonalon mentünk a
családban, mindent elmondtunk, mindent beismertünk, csak azt nem értettem ötévesen,
hogy annak ellenére, hogy a mesékben is
mennyi olyan állítás van, ami nem is igaz,
mégis milyen áhítatos szeretettel olvassák nekünk a felnőttek. Később arra is rájöttem,
hogy a felnőttek is hazudoznak, ám ők nem
büntetik egymást, mint minket. De amikor
egy gyerek hazudik, akkor utánajárnak az illetékesek. Ez történt akkor is, amikor a szülők a játszóteret újították fel, a kertet
javították (akkoriban ezt közmunkával szer-

vezték), és a szomszéd kislány apukája hiányzott az óvodai közmunkáról, ő pedig menteni akarta a helyzetet: ,,Az én édesapukám
a tegnap elesett, s úgy megütötte a lábát, hogy
így sántál né (húzta a lábát körbe), s lehet,
hogy el is törött, me' be is gipszelték, toldotta
meg, hogy hitelesebb legyen. A nagy sajnálkozás után aztán az óvó néni pont aznap találkozott az apukával az utcán, s kitudódott a
hazugság, de a szomszéd kislányt nem dorgálták meg, sőt előttünk jót kacagtak az eseten. Mi azonban a családunkban azután is
kitartottunk a mindenkori igazmondás mellett, s még csak azt sem mondták szüleink,
hogy vannak helyzetek, amikor nem kell, sőt
nem is szabad kirukkolni.
Sárika néni a blokkunkban lakott a lányánál, s amikor gyomorfekéllyel bekerült a kórházba, sokat romlott az állapota.
Szomszédokul úgy szerettük Sárika nénit,
mintha a rokonságába tartoztunk volna. Lányával együtt mentünk látogatni a kórházba,
aki egész úton panaszkodott, hogy mennyire
legyengült az édesanyja, milyen elesett lett,
nem tud enni, s alig kel fel az ágyból. Sárika
néni akkor hatvanéves lehetett, de sokkal
többnek látszott, nagyon rosszul nézett ki. A
haja borzas, az arca sápadt, szeme beesve,
szegény nagyon le volt fogyva. Ez a kép tárult elénk, amikor beléptünk a kórterembe, s

a zsíros testápoló krémek mindennapi
használata, a rövid zuhanyok meleg, de
nem forró vízzel, a párologtatás a fűtött
helyiségekben, ezenkívül a megfelelő
mennyiségű folyadékfogyasztásra is
oda kell figyelni.
Klasszikus értelemben a psoriasis
nem gyógyítható, de kezeléssel és életmódbeli változtatásokkal, valamint a
hajlamosító tényezők tudatos kerülésével kordában tartható, tünetmentessé
tehető. A pikkelysömör típusától (klinikai forma), súlyosságától, kiterjedésétől függően választja ki a szakorvos
a megfelelő kezelési módot.
A szakemberek szerint a pikkelysömör tüneteit igencsak komolyan kell
venni, ugyanis nem „csak” egy bőrbetegség, ami esztétikai zavart okozhat,
és ronthat a páciens életminőségén,

hanem egyéb kockázatokkal is jár. Érdeklődésünkre, hogy jelent-e kockázatot hosszú
távon, ha a páciens nem fordul szakemberhez, azaz elhanyagolja a psoriasis kezelését,
dr. Gáspár Réka rámutatott: a pikkelysömört
autoimmun betegségként tartják számon, illetve azt is kutatások támasztják alá, hogy
egy szisztémás, azaz több szervre, szervrendszerre kiterjedő krónikus gyulladásos
kórkép. Ennek jelentősége főleg a kiterjedt
és kezeletlen psoriasisban értékelődik fel.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy bizonyos
betegségek kialakulási kockázata egyenes
arányban áll a psoriasis súlyosságával, éspedig ezek a szív-érrendszeri betegségek (érelmeszesedés, ischaemiás szívbetegség,
magas vérnyomás), 2-es típusú cukorbetegség, elhízás, ízületi bántalmak, bizonyos
szembetegségek, vesebetegségek, gyulladásos bélbetegségek.

Illusztráció

egy kicsit meg is ijedtem. Én akkor ötévesen
azt gondoltam, úgy illik, hogy én is szóljak
egypár szót, ha már ott vagyok, s ha sajnálkozom, akkor Sárika néni is látja, hogy teljesen együttérzek vele.
– Milyen rosszul tetszik kinézni – kezdtem
el nagy részvéttel, mire anyámnak az egyik
szemöldöke felhúzódott, és úgy rám meredt,
mint egy mérges kígyó, mint amikor társaságban nem akart megszólítani, s így jelezett,
ha nem stimmelt valami a viselkedésünkben,
de Sárika néni elnéző volt, s mondta:
– Látod-e milyen rossz, amikor az ember
lebetegedik, s fáj mindene – válaszolta. –
Nagyon sápadt tetszik lenni – mondtam illedelmesen, együttérzéssel, mire anyám úgy
megszorította a kezemet, hogy többet szólni
sem mertem. Mikor kijöttünk a kórházból,
jól leszidott.
– Hát van neked szíved, fiam, hogy így
megbántottad ezt a szegény beteg nénit, hát
így neveltelek én? Fontoskodol ott, ahol nem
kell – mérgeskedett hazafelé.
– De a lánya is azt mondta, amikor mentünk oda, hogy rosszul néz ki – érveltem viszsza. Aztán megmagyarázták, hogy mit jelent
a kegyes hazugság, és azt is, hogy vannak
olyan helyzetek, amikor nem kell, sőt nem is
szabad kirukkolni az igazsággal.
Most az én unokám is ötéves. Mindenszentek napján, kora délután, amikor még nem
volt zsúfolt a temető, elvittük őt is világítani

az anyám sírjához. Bámulta a sok lángocskát, s futkározni akart a sírok között, de
mondtuk neki, hogy nem illik zavarni a halottak pihenését. Most rájuk emlékezünk a
gyertyákkal, az emléküket tiszteljük.
– Milyen szép a temető – mondta meghatódva, majd azt kérdezte:
– Akkor ők most hogy pihennek…, hogy
alszanak itt lent a sírokban mind?
– A sírokban csak a testük van, ami el kell
porladjon, ha már nem él, a lelkük pedig tovább él, már egy másik helyen pihen. Amíg
élünk, a lelkünk a testünkben van, az mozgat
minket. Mikor meghalunk, a lelkünk kiszáll
a testünkből, leveti a földi ruháját, és felemelkedik az angyalok világába, a Jóisten országába, és ott piheni ki magát addig, amíg
aztán újra leszületik ide egy aranyos kisbabába, s kezdődik minden elölről – magyaráztam, ahogy tudtam, mint a mesét, de biztos
voltam, hogy nem érti meg.
– Akkor az is csak egy átváltozás, mint
most, ahogy a fák levelei lehullnak, aztán tavasszal újra kihajtanak, mondta elgondolkozva.
Megértette ötévesen, hogy ilyen a világunk, hogy születünk, hogy élünk, majd meghalunk, hogy az elmúlás csak egy átmenet,
amikor a lelkünk visszamegy a Jóistenhez, a
teremtőjéhez, ahonnan származik. Nem akartam hazudni neki, mondtam az igazat, magyaráztam az én igazamat, ahogy tudtam.
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Rózsa Enikő

Dió, sütőtök – süssünk-főzzünk ősziesen!

Reszeltleves disznóhússal

Két tojásból, csipet sóból, lisztből kemény tésztát gyúrunk.
A nagy lyukú reszelőn lereszeljük, majd kiterítjük száradni.
Fél kg disznóhúst (én most fehér karajt használtam) kétujjnyi
vastagságúra felszeletelünk – de akár egyben is hagyhatjuk
–, majd négy liter vízzel, 1 fej hagymával, 1 karalábéval, 1
paprikával, 1 kisebb zellergumóval, 1 paszternákkal, 6 köze-

pes nagyságú murokkal, egy szelet káposztával, csipetnyi
szemes borssal, 3 cikk fokhagymával, 4 húsleveskockával
főni tesszük. Lassú tűzön kb 2-2,5 óra alatt gyöngyözve főzzük. Miután megfőtt, a zöldségeket kivesszük a levesből,
csak a murkot és a húst hagyjuk benne, majd belefőzzük a
reszeléket. Kb. 10 perc alatt el is készül. A végén zeller- és
petrezselyemzöldet vagdalunk a forró levesbe, majd tetszés
szerint ízesítjük.
Sütőtökfőzelék cukorborsóval

7

Egy kisebb fej hagymát apróra vágunk, és egy nagy szelet
lereszelt sütőtökkel kevés olajon megdinszteljük. Hozzáadunk 1 pohár cukorborsót, 2 cikk apróra vágott fokhagymát,
megsózzuk, borsozzuk, csipetnyi piros fűszerpaprikát is
adunk hozzá, és annyi vizet, hogy ne ússzanak a zöldségek,
(kb. 2 dl víz elegendő). Lefedve megpároljuk, majd 3 dl növényi tejszínkrémmel behabarjuk. Jókora csokor vagdalt petrezselyemzölddel
megszórjuk,
összekeverjük.
A
tejszínkrémtől folytonos kevergetés mellett megvastagszik.
Fasírttal, tükörtojással, kolbásszal vagy akár egymagában is
fogyaszthatjuk.
Rakott káposzta
Én friss káposztából készítettem. A hústölteléket nagyon
apróra vágott csirkemellből készítettem, akárcsak a pörköltet,
és egy kis köménnyel, borssal, chilivel, korianderrel megbolondítottam. A káposztát paradicsomlével pároltam, sót, borst,
cukrot adtam hozzá, hamar megpuhult. A rizst külön megpároltam, majd összeraktam a hússal és a káposztával. 25 dkg
Terézia tejfölt két tojássárgával kikavartam, ráöntöttem, és
összesütöttem. Van, amikor a húsraguhoz felaprózott füstölt
házi kolbászt is teszek, ilyenkor a bőrétől megszabadítom, és
szétmorzsolom. Ugyanígy járok el cukkinival, brokkolival,
karfiollal, karalábéval, paprikával, gombával, sütőtökkel,
krumplival, padlizsánnal, murokkal, zöldborsóval, rizzsel,
spagettivel.

Diós mézes szelet
A lapokhoz szükséges 8 evőkanál olaj, 14 evőkanál cukor,
2 kávéskanál szódapor, 4 evőkanál méz, 10 evőkanál tej, 1
tojás és annyi liszt, amennyit felvesz. A lisztet kivéve a hozzávalókat összefőzzük a kályhán, s amikor langyosra hűlt a
masszánk, akkor gyúrjuk hozzá a lisztet. Nyújtáskor is behintjük liszttel a gyúrótáblát, a tésztát a tepsi hátán sütjük,
kb. 3-4 perc alatt megsül. A lapokat langyos tejjel megkenjük.
Krém: 35 dkg vajat 65 dkg darált dióval, 20 dkg vaníliás
porcukorral habosra kavarunk. 3 tojássárgát 6 dkg cukorral,
1 dl tejszínnel gőz fölött sűrűre főzünk, kihűtjük, és a diós
masszához adjuk. A lapokat rumos, cukros vízzel meglocsoljuk, megtöltjük krémmel, kívül is bevonjuk, és megszórjuk
darált dióval.
Jó étvágyat kívánok!
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Filozófus a zene bűvöletében

Szilágyi Mihály

„Zene nélkül tévedés lenne az élet” – írta
Nietzsche egyik levelében Hermann Levinek
1887 októberében. De hogyan is írhat ilyet
egy filozófus? Mi köze van a zenének a filozófiához?
A XXI. században hozzászoktunk ahhoz,
hogy az emberi tudás résztudományokra oszlik, minden kis ágazatnak megvan a maga
specialistája. Eszerint az építész épít, az
orvos gyógyít, a takarító takarít, a zeneszerző
zenét ír, és a filozófus, elmélkedve a világ
gondjain, megoldást keres még a lehetetlenre
is. Jelenkori emberként hajlamosak vagyunk
arra gondolni, hogy mindenkinek megvan a
maga szakterülete, és azon kívül semmihez
sem ért. Ez a nézet pedig kicsapódik az oktatáshoz fűzött elvárásainkban is: azt várjuk el,
hogy csak ezt vagy csak azt a tantárgyat ta-
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megjelent az édesapja, bement a templomba,
majd egy csecsemővel a karján tért vissza a
sírba. A kő lezárult, az orgona elhallgatott.
Másnap az álom valóra vált: József nevű testvére hirtelen rosszul lett és meghalt.
Az iskolában kitűnő tanuló volt, és nem elhanyagolható az a tény sem, hogy tízévesen
már saját zenei alkotásokkal és versekkel
lepte meg környezetét. Családi körben talán
Arany Jánoshoz hasonlóan fogalmazhattak:
„E fiúból pap lesz, akárki meglássa!”. Valóban minden esélye megvolt, hogy pap legyen, ugyanis édesapja protestáns lelkész
volt. Mivel mindent megtanult az iskolában, tanárai ingyenes továbbtanulásra javasolták. Így jutott a messze földön híres
schulpfortai iskolába. Ebben az intézetben
alapos képzésben részesült. 1864-től különböző egyetemeken a klasszikus filozófia és
a művészettörténet mellett egyháztörténetet
tanult.
Hatalmas tudást szerzett: még el sem végezte az egyetemet, 1869-ben már meghívták
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1.

nítsák az iskolában. De vajon helyes úgy nevelni egy gyereket, hogy csak azt a részét
mutatjuk meg a világnak, amiből pénzt lehet
szerezni, és a szép oldalát elhallgatjuk, elvesszük előle? De ki szeretné, hogy lelketlen,
érzések nélküli, végrehajtó célszerszám legyen a gyermekéből? Ha a zene lelki táplálék, nem kellene ugyanolyan érzékenyen
viszonyulnunk hozzá, mint az élelmiszer-biztonsághoz? Vagy már a lélekben sem hiszünk, csak kimondottan a Haszonban?
Az 1844-es év a különleges születések éve.
Magyarként mindenkinek tudnia kellene,
hogy ebben az évben komponálta Erkel Ferenc a Himnusz zenéjét. Ez az esztendő azonban a magyar művészetben és tudományban
sok születésnapról híres. Ekkor született
Munkácsy Mihály festőművész, Arany
László népmesegyűjtő, Erkel László zongoraművész (Erkel Ferenc fia), Mészöly Géza
festőművész, Puskás Tivadar, a telefonközpont feltalálója.
Ugyancsak 1844-ben született egy német
művész, Friedrich Nietzsche. Lehet, akadnak,
akik értetlenkedve kapják fel a fejüket, amikor ilyet olvasnak, hogy a nagy Nietzschét, a
filozófust művésszé maszkírozza egy zenét
pártoló firkász.
„Zene nélkül tévedés lenne az élet!” – figyelmeztet Nietzsche, aki nem a mély gondolatok világában elmélkedett a zenéről,
hanem zenélés közben fejezte ki legmélyebb
gondolatait. Meglátása szerint a zene egy sajátos nyelv – és ő „beszélte” ezt a nyelvet. Ezt
a „nyelvtudást” édesapjától örökölte, aki kitűnően zongorázott és improvizált.
Nietzschéről feljegyezték, hogy két és fél
évesen tanult meg beszélni, de azután rendkívül gyorsan fejlődött. Négyévesen már olvasott. Az érzékeny fiú számára hamarosan
beköszöntöttek a megpróbáltatások: ötéves
korában elvesztette az édesapját. A kisgyerek
emlékezetében örökre megmaradt a temetési
szertartás és az orgona hangja. 1850-ben
ijesztő álmot látott: temetési zenét hallott a
templom orgonáján megszólalni, odament
nézelődni, erre megnyílt az édesapja sírja, és

Bázelbe egyetemi tanárnak. 1870ben a porosz–francia háború idején
önkéntes betegápolónak jelentkezett. A betegség azonban őt sem kerülte el. Minden esélye megvolt a
betegségtől nehezített életre: édesapját agylágyulás vitte el, egyik nővéelmebetegség
gyötörte.
rét
Nietzsche édesapjától szembetegséget és gyulladásokra való hajlamot
is örökölt. Betegápoló korában a
megbetegedésre hajlamos fiatalember még a szifiliszt is magára haragította. Harmincvalahány évesen
már úgy írt magáról, hogy „nem vagyok egyéb, mint háromnegyed rész
fájdalom, egynegyed rész kimerültség”.
Van egy híres mondat, amelyet kiforgatva a szövegösszefüggésből,
Nietzsche nyakába varrnak: „Az
Isten halott”. Hajlamosak vagyunk
gonosz istentagadónak nevezni ezért
a tőmondatért a nagy gondolkodót,
de ha elolvassuk a történetet, szégyenkezve, piruló arccal engedjük le
a „gonoszra” mutogató ujjunkat.
A tanítómese azzal kezdődik, hogy jött egy
bolond, és ráripakodott az okosokra. „Nem
halljuk-e a sírásók zaját, kik az Istent temetik? Az Isten meghalt! S mi öltük meg! Hogyan vigasztalódunk mi, fő-fő gyilkosok? A
legszentebb és leghatalmasabb, ami kincse a
világnak eleddig volt, elvérzett kezeink alatt
– ki törli le rólunk ezt a vért? Miféle víztől
tisztulhatnánk? Mily engesztelő ünnepeket,
mily szent játékokat fog kelleni kitalálnunk?
Vajon e tett szertelensége nem túl nagy számunkra? Nem kell-e magunknak is istenekké
lennünk, hogy hozzáillőknek találtassunk?
Nem volt ennél nagyobb – s bárki születik
utánunk, e tettért különb történelembe tartozik, mint aminő volt eddig minden történelem! – Ezzel elhallgatott a bolond, és ismét
ránézett hallgatóira: ők is hallgattak, és megütközve néztek rá.” Bizony szégyellnivaló,
hogy életvitelünkkel naponta megöljük az Istent, és ezt észre sem vesszük!
(Folytatjuk)
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Október 29-i rejtvényünk megfejtése: Nagy bizalmat ne fordíts kis ügyekre, mert ez a jóindulat elpazarlása.
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Körbeverés a marosvásárhelyi tornán

Bálint Zsombor

Nehéznek ígérkezett a CSU Medicina női
röplabdacsapatának második bajnoki mérkőzése az első marosvásárhelyi tornán, miután
egy nappal korábban Medgidia vaskos meglepetésre legyőzte a korábban a Medicinát verő
Bákói Știin[át. A meccs azonban nem hasonlított a két nappal korábbihoz, sokkal összeszedettebb képet mutatott a hazai csapat.
Az első szettben a vendégek kezdtek jobban,
ötpontos előnyre tettek szert, azonban a védelemben az előző meccshez képest sokkal jobban játszó házigazdák 14-nél egyenlítettek,
majd döntő előnyre tettek szert, bár a végjátékban csak a negyedik szettlabdát értékesítették.
A legsimábban a második játszmát hozta Predrag Zucović csapata, de a harmadikban 6-6
után beütött egy rövidzárlat, és nagyon elhúztak a vendégek. A marosvásárhelyi edző több
tartalékot is pályára küldött, a fiatal játékosok
azonban nagyon lámpalázasan játszottak, innen
a nagy különbségű vereség ebben a szettben. A
negyedik játszma rendkívül kiegyensúlyozott
volt, ám a döntő pillanatokban Witt néhány
mentése aranyat (értsd: lélektani fontosságú
pontokat) ért.
Predrag Zucović elmondta: az első találkozón meglátszott, hogy csak alig egy hete tudtak

Jegyzőkönyv

Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi CSU Medicina – CSM Medgidia 3:0 (25:23, 25:20, 13:21, 25:21)
Pongrácz Antal csarnok, nézők nélkül.
Vezette: Cristian Cristea (Bukarest),
Bogdan Stoica (Bukarest). Ellenőr: Dumitru Gigi (Nagybánya).
CSU Medicina: Jovanović, Ioan, Džaković, Cvijović, Pavlović, Alsten
(Axinte, Fl. Murariu, Răileanu, Codreanu). Liberó: Witt.
Medgidia: Ariton, Vasilică, Petra,
Matei, Miron, Cojocaru (Goğić, Orlandea, Ordeanu). Liberó: Albu (Jeremić).

teljes kerettel együtt edzeni, ugyanakkor érezhető volt a rövid kispad is amiatt, hogy két játékosuk, Gerçek és Szimonija még nem
érkezett meg. Az emelő és az ütők között még
nem alakult ki a megfelelő összhang, hisz a
center Paige Alston például csak csütörtökön
csatlakozott a kerethez. A második meccsen
azonban már lassan kezdett összeérni a csapat,
különösen, hogy egy nappal korábban lehetőségük volt alaposan tanulmányozni az ellenfelet, és külön figyelmet szentelhettek
legponterősebb játékosuknak. Az edző úgy
vélte, csak a harmadik tornán érik el azt a szintet a játékosai, amit szeretne.
Tény, hogy a második meccsen a szélsők önbizalma megnőtt, és Alston is lassan-lassan ráérzett az emelő rövid passzaira. A legnagyobb
nyeresége a csapatnak azonban a liberó Witt,
aki edzője szerint is egy perfekcionista játékos,
az ellenfelek bombáit néha csak azért nem
tudta hárítani, mert a túl erősen érkező és ezért
a kezéről is nagy erővel elpattanó labda elakadt
a Pongrácz Antal csarnok alacsonyan fekvő tetőgerendáiban.
A röplabda-bajnokság pénteken folytatódik
a második háromcsapatos tornával. A marosvásárhelyiek ismét házigazdák lesznek, pénteken a CSO Voluntari-t fogadják, míg vasárnap
a nagyon erős Bukaresti Dinamo lesz az ellenfelük.

Eredményjelző

Az 1. játéknap eredményei: Balázsfalvi Alba
Volei – Bukaresti Dinamo 3:1, Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Bákói Știin[a 1:3, CSM
Târgoviște – Kolozsvári U-NTT Data 3:0, Bukaresti Rapid – FC Argeș Pitești 3:0.
A 2. játéknap eredményei: Kolozsvári U-NTT
Data – CSO Voluntari 3:2, Bukaresti Dinamo –
Lugosi CSM 3:0, Bákói Știin[a – CSM Medgidia
1:3, Galaci Belor – FC Argeș Pitești 3:0.
A 3. játéknap eredményei: CSM Târgoviște –
CSO Voluntari 3:0, Balázsfalvi Alba Volei – Lugosi CSM 3:0, Marosvásárhelyi CSU Medicina
– CSM Medgidia 3:1, Bukaresti Rapid – Galaci
Belor 3:0.

A győztes első játszma után
összeomlott a Medicina

Több mint fél év után rendeztek
ismét bajnoki mérkőzést Marosvásárhelyen, bármelyik sportágban. Az úttörő szerep a CSU
Medicina női röplabdacsapatának
jutott, azonban csak az első
játszma sikerült jól a házigazda
csapatnak, a folytatásban nem
tudott felnőni ellenfele, a Bákói
Știin0a szintjére.

Nagy reményekkel, számos idegenlégióssal vágott neki a Marosvásárhelyi
CSU Medicina az új női röplabda bajnoki idénynek, amelyet a járvány miatt
teljesen új rendszerben, nézők nélkül
játszanak. A mezőnyt háromcsapatos
csoportokra osztották, az egyik első háromcsapatos tornának a marosvásárhelyi Pongrácz Antal csarnok ad otthont.
Ennek első mérkőzésén Predrag Zucović csapata a Bákói Știin[át fogadta. A
teljesen új felállásban játszó marosvásárhelyi együttes (amelynek nem volt
lehetősége arra, hogy barátságos mecscseken jobban összeszokjanak a játékosai) jól kezdett, és kezdeti lendülete
elég volt az első játszma megnyerésére.
A folyatásban azonban a több éve
többé-kevésbé azonos felállásban játszó
bákói alakulat akarata érvényesült. Az
első játszma sikeres marosvásárhelyi támadásai után a második szett elején
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egymás után ötször szerzett pontot a
bákói sánc, és ez a folytatásban döntőnek bizonyult. A Medicina ütői elveszítették az önbizalmukat, ami több
pontatlan vagy vérszegény támadásban
nyilvánult meg. Igaz, 2-7-ről sikerült
11-8-ra fordítani egy utolsó fellángolással, de a moldvai védelem nem ismert
elveszített labdát, a vendégek ismét a
maguk javára billentették a mérleget, és
az egyre fogyó önbizalommal játszó
marosvásárhelyieknek innen már nem
volt esélyük a sikerre. Predrag Zucović
megpróbálta váltogatni az emelőket,
azonban a 17 éves Axinte nem bizonyult egyelőre megoldásnak a sokkal
tapasztaltabb, de gyenge formában játszó Jovanović helyén. Jól észlelhető
volt, hogy az ütők sokszor kapták kényelmetlen pozícióban a labdát, főleg a
centerekkel nem passzolt a szó, az oppozit pedig nem hozta azt a pluszt,
amely elvárható abban az esetben, ha a
szélsőket teljesen lezárja az ellenfél
sánca.
A különbség leginkább a statisztikában volt tetten érhető. Noha a marosvásárhelyi csapatnak volt több pontja
támadásból, 33 hibát vétettek az ellenfél
15 hibájával szemben, a sánc pedig csak
3 pontot szerzett, míg az ellenfélé 17-et.
(bálint)

Jegyzőkönyv

Női röplabda A1 osztály, 1. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bákói
Știin/a 1:3 (25:16, 16:25, 17:25, 18:25)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, nézők nélkül. Vezette: Cristian
Cristea (Bukarest), Bogdan Stoica (Bukarest). Ellenőr: Dumitru Gigi (Nagybánya).
CSU Medicina: Jovanović, Ioan, Džaković, Cvijović, Pavlović, Alsten
(Axinte, Fl. Murariu, Răileanu). Liberó: Witt (K. Murariu).
Știin/a: Cikirez, Veljković, Koleva, Kasprczak, Faleș, Ciocian (Di[u, Matanie,
Blažević). Liberó: Dzikowicz (Ciucu).

Kleinheisler és Gyurcsó ismét a magyar válogatott keretében

Marco Rossi szövetségi kapitány a
soron következő három novemberi
mérkőzésre kijelölte a magyar labdarúgó-válogatott keretét, amelybe
ismét meghívót kapott Kleinheisler
László és Gyurcsó Ádám.

Az olasz szakember kiemelte, elhárult az a
személyes ok, amely miatt a szeptemberi és
októberi találkozókon nem számíthatott az
Eszéki NK középpályására. Rajta kívül még
változás az előző keretéhez képest, hogy
Gyurcsó került Szőke Adrián helyére, aki így
az U21-es válogatottnál gyűjthet még hasznos tapasztalatokat.
„Kleinheisler agresszív játékos, emellett
kiváló technikai és taktikai adottságokkal
rendelkezik. Neki mentális, pszichés problémája volt, az előző kerethirdetésnél ezért nem
volt adott minden feltétel, de sikerült neki és
családjának is túllépnie rajta. Amióta szövetségi kapitány vagyok, mindig a csapat része
volt“ – mondta a szakvezető, és hozzátette: a
26 éves labdarúgó jelenleg rendszeresen játszik, ráadásul jó formában.

Rossi szintén megemlítette, hogy Lovrencsics Gergő idény eleji sérüléséből felépült,
így ő is újra a válogatott rendelkezésére állhat. „Ősszel játékban és a hozzáállásban is
kellemes tapasztalatokkal gazdagodtunk, ami
reményt keltő volt, emiatt optimistább vagyok. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy
mindenkit azért hívok meg, mert hiszek bennük, ez nem Rossi kerete, hanem Magyarországé“ – jelentette ki a tréner.
Szót ejtett arról is, hogy legutóbb Szoboszlai Dominik a koronavírus-járvány miatt nem
tudott csatlakozni a válogatotthoz, de beszélt
a támadó középpályással, aki közölte vele,
hogy ha nem engedik el, akkor gyalog jön,
mert mindenképpen játszani akar. Az olasz
szakember megjegyezte, csak reménykedni
tud abban, hogy a pandémia nem okoz problémát ezúttal, de a helyzet napról napra változhat. Azt viszont hangsúlyozta, azért van
24+3 játékos a keretben, hogy minden helyzetre fel legyenek készülve.
„Szalai Ádám az első számú vezetője, ka-

A keret összetétele

* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Hegedüs Lajos
(Paksi FC)
* védők: Bese Barnabás (Oud-Heverlee Leuven), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Hangya Szilveszter (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Lugano), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Nego Loic (MOL
Fehérvár FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Apollon Limasszol)
* középpályások: Cseri Tamás (Mezőkövesd Zsóry FC), Holender Filip (Partizan Beograd), Kalmár Zsolt (DAC), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (Bristol City),
Schäfer András (DAC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg)
* csatárok: Gyurcsó Ádám (Hajduk Split), Könyves Norbert (ZTE FC), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Szalai Ádám (FSV Mainz 05), Varga
Kevin (Kasimpasa)

rizmatikus alakja a válogatottnak, nem véletlenül ő a csapatkapitány. Lelki és pszichés képességei miatt nélkülözhetetlen. Nagy Ádám
sem játszik a Bristol Cityben. Megvizsgáljuk,
milyen állapotban vannak, ez elsősorban arra
irányul majd, hogy kezdőben van-e helyük,
de a kerettagságuk nem volt kérdés“ – beszélt
a két meccshiánnyal küzdő játékosáról
Rossi.
A 24 mezőnyjátékosból és három kapusból
álló keretben két olyan futballista van, aki
még nem lépett pályára a válogatottban – Hegedüs Lajos és Kecskés Ákos –, de kerettagok már mindketten voltak.
A keretbe 2018 októbere után visszakerült
Gyurcsó Ádám az M1 aktuális csatornának
elmondta, jó formában érzi magát, ezzel

Fotó: MLSZ

együtt meglepődött a behívásán. „Örülök,
hogy ismét számításba kerültem, minden edzésen bizonyítani akarom, hogy helyem van
a válogatottban. Ha nem is lesz telt ház Izland
ellen a járvány miatt, de kinn lesz sok ezer
ember, ami annyi energiát ad, hogy én csak
győzelmet tudok elképzelni. Szeretnék mindhárom meccsen pályára lépni“ – jelentette ki
a Hajduk Split csatára.
A magyarok jövő csütörtökön Izland csapatát fogadják az Európa-bajnoki pótselejtező
döntőjében, a győztes kijut a részben hazai
rendezésű, 2021-re halasztott kontinensviadalra. Három, illetve hat nap múlva Szerbia
és Törökország válogatottját látják vendégül
a Nemzetek Ligája B divíziójának ötödik és
hatodik fordulójában.
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Európai piacra kerülő termékek miatt erdőirtás

Az Ep jogszabályt vár

Illusztráció

Az Európai Parlament azt
kéri, hogy a cégek kötelezően
győződjenek meg arról, hogy
a piacra dobott termékek
gyártása során nem pusztítottak ki erdőt. Ugyanakkor
jogszabályjavaslatot vár a Bizottságtól az erdőirtás megfékezésére.

Mózes Edith

Jelenleg nincsen olyan uniós szabály, amely megtiltaná azon termékek európai árusítását, amelyek
gyártása világszerte erdők irtásához
vezet. Ezért az európai vásárlók
nem tudják, hogy az általuk megvett termékek máshol erdők eltűnését okozzák – köztük olyan
pótolhatatlan trópusi erdőkét, amelyek kulcsszerepet játszanak az éghajlatváltozás elleni harcban és a
biológiai sokszínűség megőrzésében.
Ezért a Parlament nemrég 377
szavazattal, 75 ellenszavazat és 243
tartózkodás mellett elfogadott jelentése felszólítja a Bizottságot,
hogy tegyen javaslatot egy kötelező
erejű jogszabályra, amely megfékezné az uniós igények kielégítése
miatti erdőirtást, és visszafordítaná
a folyamatot. A képviselőknek szerződésben lefektetett joga, hogy jogalkotási javaslat beterjesztésére
kérjék fel a Bizottságot.
Az erdőirtás megállítására kötelező
érvényű szabályok szükségesek
A képviselők szerint az önkéntes
kezdeményezések vagy harmadik
fél által kiállított tanúsítások és
címkék nem tudták megállítani az
erdők pusztítását világszerte, ezért
kötelező érvényű jogszabályjavaslatot várnak a globális erdőirtás európai ösztönzőinek megszüntetésére.
Az EP alapos, kötelező átvilágítási eljárás előírását kéri a piaci szereplők számára. Ez azt jelenti, hogy
a vállalatoknak kötelezően kockázatelemzést kellene végezni termékeikkel kapcsolatban. Ennek során
dokumentálhatóan megvizsgálnák,
hogy az áruellátási lánc szereplői
hogyan kezelik az erdőirtás kérdését, és hogyan előzik meg vagy szorítják az erdőirtást elhanyagolható
szintre. Az uniós piacon tevékenykedő összes kereskedőnek garantálnia
kellene
a
termékek
nyomonkövethetőségét annak érdekében, hogy beazonosítható legyen
a termék származási helye és ellenőrizhető legyen a szabályok betartása. A kis- és középvállalkozásokra
nehezedő adminisztratív terhet
azonban a legalacsonyabb szinten
kell tartani, és a sok beszállítóval
dolgozó vállalatoknak azokra a cégekre kellene koncentrálniuk, amelyek esetében a legvalószínűbben
merül fel az erdőirtás kockázata.
Büntetésre kellene számítania azoknak a cégeknek, amelyek nem végzik el az átvilágítást, és az erdőket
és az ökoszisztémákat veszélyeztető anyagok felhasználásával készült termékeket dobnak piacra
Európában.

Forrás: Wikipédia

A jogalkotási kezdeményezés
több tanulmányra hivatkozik, amelyek szerint az erdőirtással összefüggésbe hozható termékek uniós
forgalmazásának tilalma nem lenne
hatással a piacon megjelenő termékekre és az árukra, a kereskedők
számára pedig minimális extraköltséggel járna. A vállalatok valójában
jól járnának, mert a versenytársaknak egységes normáknak kellene
megfelelniük, így egyikőjüknek
sem lejtene a pálya.
A képviselők szerint az erdőirtás
ellen kialakított eljárást az erdőkön
kívüli egyéb, nagy szénkészletet tároló és gazdag biodiverzitású ökoszisztémákra, így például a tengeri
vagy partvidéki élőhelyekre, árterekre, tőzeglápokra és szavannákra
is ki kellene terjeszteni azért, hogy
az erdők védelmével ne ezek kerüljenek veszélybe. A Bizottságnak az
erdőirtás és az erdőpusztítás fogalmát is pontosan meg kellene határoznia. A képviselők szerint az ősi
és természetes erdőket globális közjavaknak kellene tekinteni, és védeni kell őket, ökoszisztémáikat
pedig jogi státusszal kellene felruházni.
Végül hangsúlyozták, hogy az
uniós kereskedelem- és befektetéspolitikának ragaszkodnia kellene
ahhoz, hogy az egyes megállapodások kötelező érvényű és behajtható,
a nemzetközi vállalásokkal összhangban álló fenntartható fejlődési
fejezeteket tartalmazzanak. A képviselők sajnálatukat fejezték ki,
hogy az EU és a Mercosur-országok (Dél-amerikai Közös Piac) közötti megállapodás nem tartalmaz
ilyen kötelező érvényű kitételt.
Az erdőirtást önkéntes alapon
megfékezni és visszafordítani kívánó
intézkedések kudarcot vallottak
Delara Burkhardt (S&D, Németország) jelentéstevő: „Mindenki
egyetért abban, hogy azok az intézkedések, amelyekkel a világszerte
tapasztalható erdőirtást önkéntes
alapon megfékezni és visszafordítani kívántuk, kudarcot vallottak. A
jelentés elfogadásával lehetőségünk
nyílt egy jól működő és méltányos
rendszer létrehozására, amely kötelező átvilágításon alapul. Újabb
fontos lépést tettünk afelé, hogy
megállítsuk és visszafordítsuk az
uniós igények kielégítése miatt világszerte zajló erdőirtást.”
Az uniós fogyasztás a világ
erdőirtásának közel 10 százalékáért
felelős
1990 óta 1,3 millió négyzetkilométernyi, azaz Dél-Afrikánál is nagyobb területnyi erdőt pusztított ki
az ember. Az erdőirtás megállítása a
biológiai sokszínűség megőrzésének, a szénelnyelésnek és egyes
helyi közösségek fennmaradásának
a kulcsa. Az uniós fogyasztás a világ
erdőirtásának közel 10 százalékáért
felelős, elsősorban olyan termékek
miatt, mint a pálmaolaj, a hús, a
szója, a kakaó, az eukaliptusz, a kukorica, a faanyag, a bőr és a gumi.
Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi
Kapcsolattartó
Irodája

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. november 4-én kelt
448. számú rendelet
A Maros Megyei Tanács nyilvános rendkívüli ülésének
összehívásáról
A Maros Megyei Tanács elnöke,
tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint az 55/2020. sz. törvény
előírásaira, amelyek a COVID–19-világjárvány hatásainak megelőzését és leküzdését célzó intézkedésekről rendelkeznek, továbbá a 394/2020. sz. kormányhabevezetett
veszélyhelyzetre,
amelyet
október
15-től
tározattal
meghosszabbítottak a 856/2020. sz., a COVID-19-világjárvány hatásainak a megelőzését és leküzdését célzó, a veszélyhelyzet idejére alkalmazandó intézkedésekről rendelkező kormányhatározattal,
mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják, hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon, az
előírt egészségügyi szabályok betartásával,
tekintettel a Maros Megyei Tanácsnak a 2020. október 30-i megalakulására, valamint annak a szükségességére, hogy bármely működési feladatkörnek a gyakorlása előtt a közhatóság a közigazgatási törvénykönyv rendelkezései szerint legyen
megszervezve az érvényes határozatok elfogadása érdekében,
a megyei tanács összehívását megelőzően, egyes sürgős pénzügyi intézkedések
megoldása érdekében, az állami szociális szolgáltatások működésének a biztosításáért,
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó
57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (2) bekezdése, a 179.
cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, (4) bekezdésével, (5) bekezdésének a), a^1) és a^2) pontjaival és a 135. cikkellyel, valamint a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely (1) Azonnali hatállyal összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános rendkívüli ülésre 2020. november 5-én 12 órától.

(2) Az azonnali hatállyal összehívott rendkívüli ülés napirendjének tervezete a
jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.

3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és
osztályoknak.
ELNÖK
Péter Ferenc

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ
A Maros Megyei Tanács elnöke
2020. 11. 4-i 448. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács azonnali hatállyal összehívott november 5-i rendkívüli
ülésének

NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakbizottságainak a megszervezésére vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
2.

Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK
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2020. november 4-én kelt
1665-ös számú RENDELET
a marosvásárhelyi városi tanács rendkívüli ülésének
összehívásáról
2020. november 9-re

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere,

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésének
b) pontja és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében

elrendeli:

1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendkívüli ülésre 2020. november 9-én,
hétfőn 12 órára, online, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.
2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus formában a marosvásárhelyi városi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.
3. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni
és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet
138. cikkelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek szerint lehet.
4. cikkely: Jelen rendelet végrehajtásával Marosvásárhely megyei jogú város főjegyzőjét bízzák
meg.
5. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet
252. cikkelye 1. bekezdésének c pontja, 255. cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.
Soós Zoltán polgármester

Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely megyei jogú város főjegyzője nevében
Buculei Dianora-Monica
a jogi-adminisztratív igazgatóság ügyvezető igazgatója

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere
2020. nov. 4-i 1665-ös rendeletének melléklete

ÖSSZEHÍVÓ

A polgármester 2020. november 4-ei 1665-ös számú rendelete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendkívüli ülését 2020. november 9-én, hétfőn 12 órára, online.

NAPIRENDTERVEZET:

1. Határozattervezet KIVITELEZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS megkötésének jóváhagyásáról az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Vállalat (CNAIR) és Marosvásárhely megyei jogú város
közigazgatási-területi egység között, a ,,Marosvásárhely megyei jogú város körgyűrűjének létrehozása az A3-as autópálya, E60, DN 15 és DJ 152A összeköttetése által” című célberuházás megvalósítása érdekében.
2. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység helyi költségvetésének kiegészítéséről a 2020-as évre vonatkozóan.
3. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város képviselőjének kijelöléséről az ECOLECT
MUREŞ Kistérségi Fejlesztési Egyesület közgyűlésébe.
4. Határozattervezet a Locativ Rt. ügykezelésébe tartozó, nem lakhatási rendeltetésű helyiségek árveréséért felelős bizottság összetételének frissítéséről.
5. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város helyi közrendvédelmi bizottságának megalakulásáról.
6. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város önkormányzata gyülekezések megszervezésére vonatkozó kérelmeket jóváhagyó bizottságának megalakulásáról.
7. Határozattervezet a szociális lakásokra, lakásokként visszaszolgáltatott ingatlanok bérlői számára,
szükséglakásokra, az állami lakásalapból, ill. fiataloknak bérlésre szánt lakásokra vonatkozó kérelmeket elbíráló bizottság összetételének frissítéséről.
8. Határozattervezet a nem lakhatási rendeltetésű helyiségek odaítéléséért felelős bizottság összetételének frissítéséről.
9. Határozattervezet a „Marosvásárhely támogatja a fiatalokat” nonprofit célú projekteket kiértékelő és rangsoroló bizottság összetételének módosításáról.
10. Határozattervezet az oktatás és sport területén támogatásra benyújtott projekteket kiértékelő
és rangsoroló bizottság összetételének módosításáról.
11. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonát képező ingatlanok nyilvános árverésen történő eladása érdekében megalakult bizottság összetételének újrafrissítéséről.
12. Határozattervezet a kereskedelmi vagy szolgáltatási helyiségeknek az 550/2002-es törvény alapján
történő értékesítéséért felelős bizottság összetételének frissítéséről.
13. Határozattervezet a szezonális utcai kereskedelmi helyszínek nyilvános árverésen történő bérbeadásáért megalakult árverési bizottság összetételének újrafrissítéséről.
14. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem tudományos tanácsa összetételének frissítéséről.
15. Határozattervezet a vendéglátóiparban és turisztikában érdekelt gazdasági szereplőket támogató
intézkedések meghozataláról.
16. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység 2020-ra vonatkozó helyi költségvetésének kiegészítését érintő 2020. aug. 27-i 163. sz. helyi tanácsi határozat
8-as cikkelyének visszavonásáról.
17. Határozattervezet az „Iskolai táblagépek és az online oktatáshoz szükséges egyéb eszközök beszerzése Marosvásárhelyen” projekt műszaki-pénzügyi mutatóinak és a hozzá kapcsolódó kiadások jóváhagyásáról.
Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus formában a marosvásárhelyi
helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.
Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat lehet megfogalmazni és
benyújtani, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138.
cikkelyének 12. bekezdése értelmében.

Soós Zoltán polgármester

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PC HOUSE könyvelésben és előkönyvelésben jártas MUNKATÁRSAT keres. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben beküldeni a
jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen behozni a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. (sz.-I)

LAKÁS

VESZEK 2 szobás tömbházlakást a Tudor
negyedben. Tel. 0745-625-362. (9469)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8974)

VÁLLALUNK tetőjavítást, építkezési
munkát, bármilyen kisebb javítást,
cserépforgatást, meszelést, vakolást,
bádogosmunkát, fából készítünk tetőt.
Saját
anyaggal
is
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (9144)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (9449-I)

FESTÉST, vakolást, csempézést, gipszkartonszerelést, parkettázást stb. vállalok.
Tel. 0771-393-848, 0749-564-921. (8991)

BÁRMILYEN típusú tetőfedést vállalunk,
külső-belső munkálatokat 10% kedvezménnyel. Tel. 0735-288-473. (9518)

HÁZAK
felújítását,
ácsmunkát,
tetőfedést bármilyen cseréppel, kisebb
javítást, szigetelést, meszelést vállalunk.
Tel. 0740-511-618. (9519)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, testvér,
sógor, rokon, szomszéd,
UJJ LAJOS
(Fiúka)
életének 69. évében hosszú
szenvedés után visszaadta lelkét
Teremtőjének. Temetése november 5-én, csütörtökön 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi római katolikus temető felső kápolnájából, katolikus szertartás szerint.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (9510-I)

Megrendülten tudatjuk, hogy
LEPEDUS JÓZSEF
életének 71. évében csendesen
megpihent. Aki ismerte, gondoljon rá kegyelettel.
A gyászoló család. (p.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa,
id. MEZEI FERENC
67 éves korában csendesen
megpihent. Temetése november
5-én, csütörtökön 14 órakor lesz
a marosvásárhelyi római katolikus temető felső kápolnájából.
Nyugodjon békében!
Gyászoló szerettei. (9522-I)
Mély fájdalommal a szívünkben,
de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy szerető nagybátyám,
BEREKMÉRI CSABA
életének 76. évében hirtelen elhunyt. Temetése november 5-én,
csütörtökön 14 órakor lesz a sáromberki református temetőben.
Bánatos öccse, Győző és családja. (p.-I)
Szomorúan értesültünk nagybátyám,
BEREKMÉRI CSABA
hirtelen haláláról. Utolsó útjára
november 5-én 14 órakor kísérjük a sáromberki temetőbe. Nyugodjon békében!
Búcsúzik unokaöccse, Gyuri és
családja. (p.-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,
özv. BÁCS ROZÁLIA
életének 84. évében megpihent.
Temetése 2020. november 6-án
14 órakor lesz a marosvásárhelyi
római katolikus temetőben.
A gyászoló család. (-I)
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VíZZEL ÉS SZAppANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARcMASZKOT,
MINT A SZUpERHŐSÖK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KÖZBEN IS

KÖVETJüK A TANÁROK

UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGőRIZZÜK A JöVőNKET

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.

