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Gyertyagyújtás, a csodára várva

Hit, türelem, várakozás

Kötelességünk
biztonságosan
megszervezni
a választásokat

December 6-án ismét az urnák elé vonulhatnak a szavazati joggal rendelkező állampolgárok. A szeptember
27-i helyhatósági választások után eldönthetjük, kiket küldünk a parlamentbe, hogy képviseljék érdekeinket. Vannak, akik ezt a választást
kevésbé tartják fontosnak, mások
az időjárásra hivatkozva maradnának
távol a szavazóhelyiségektől.
Többen a vírusfertőzéstől tartanak.
A rendkívüli helyzetben megtartandó parlamenti választások előkészületeiről Nagy Zsigmond
alprefektussal beszélgettünk.

A járvány teremtette rendkívüli
helyzet különlegesebb megoldásokat
eredményezett az adventi időszak
kezdetén: néhol szűkebb körben, máshol egyáltalán nem tartották meg az
eddig szokásos tevékenységeket, vagy
eddig nem tapasztalt keretet adtak
nekik.

Gligor Róbert László

Az erdőszentgyörgyi önkormányzat munkatársai advent első vasárnapja előtt évente felkeresték otthonukban az időseket, és maguk
készítette adventi koszorúkkal ajándékozták
meg őket. Mivel a járványhelyzet miatt most
kockázatos a találkozás, idén elmaradt az adományozás. Az ünnepi hangulat viszont nem fog
hiányozni, az önkormányzat a település belső
központjában, a Küküllő-híd mellett adventi koszorút, karácsonyfát és betlehemest állít, ahol

Fotó: Makkai Ferenc

megállhatnak rövid időre a helyiek, vasárnaponként pedig a lelkészek áhítatot tarthatnak.
A Backamadarasért Egyesület is készített az
elmúlt években adventi koszorúkat, és elvitte a
80. életévüket betöltött madarasiaknak. Az idén
lemondtak erről, nem szervezik meg a hagyományos adventi vásárt sem, ahol az előző években helyi vagy elszármazott kézművesek és
termelők áruit lehetett megvásárolni a közelgő
(Folytatás az 5. oldalon)

Benedek István

(Fizetett hirdetés)

A gyermekszívek várják leginkább a csodát

____________4.
Legyél idén te
a Mikulás!

A Marosszéki Közösségi Alapítvány
december 3-án 18 órától online adományozói kört szervez, melynek célja
adománygyűjtés jótékonysági projektek megvalósítására. Három projektet
regisztráltak különböző területekről:
szociális, orvosi, informatikai.

____________6.

Fejlett ábrándok

Nem véletlenül időzítette a választási kampány hajrájára a kormány
a múlt héten bemutatott országfejlesztési és korszerűsítési „tervét”.
Szép nagyra duzzasztott kampányszórólappal álltak elő, aminek a margóján a kampánycsendig maradt hétnyi idő alatt még sokat lehet köszörülni a nyelvet, és szédíteni a választókat. Ez a dokumentum megint
kiválóan bizonyítja, hogy az ábrándozás világszínvonalúan megy e szép
hazában. Kár, hogy ehhez a valóságnak nem fűlik a foga alkalmazkodni.
A „terv” szakszerűségéről sokat mondó porszem azért csúszott a
kampánygépezetbe, mert a környezetvédő civilek már a bemutatás másnapján felhívták rá a figyelmet, hogy ennek a végrehajtása zöld szempontból inkább káros lenne, mint hasznos. Az idevágó uniós
kezdeményezésnek, amin már tavasztól dolgoznak, egyik kiemelt témaköre a klímaváltozás kérdése, így a zöldek itthon már májusban közzé
is tették a vonatkozó javaslataikat. A kormány meg a nálunk dívó hagyományokat hűen betartva fütyült ezekre, amit most a zöldek nem
hagytak szó nélkül, kérik az egész, környezetvédelemre vonatkozó rész
újratárgyalását. Az később derül ki, hogy ennek a zöld vitának mi lesz
a vége. Nagyon hasonló eredményre jutnánk, ha gazdasági szempontból is kiveséznénk ezt a mutatós, de lényegileg kongóan üres „tervet”,
amiből érdemben csak annyi derül ki, hogy különböző fontos területeken mennyi pénzhez lehetne jutni a következő években.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 47 perckor,
lenyugszik
16 óra 37 perckor.
Az év 337. napja,
hátravan 29 nap.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. -2 0C
min. -9 0C

Ma MELINDA és VIVIEN,
holnap FERENC és OLÍVIA
napja.
MELINDA: eredete és jelentése
bizonytalan. Katona József nevezte el így az általa olvasott irodalmi művek nyomán Bánk bán
feleségét.
VIVIEN: A francia Vivienne
névből származik, amely kelta
eredetű, jelentése a régi gael Béibhinn névre visszavezetve: fehér
hölgy.
FERENC: a latin Franciscus rövidüléséből keletkezett, jelentése:
francia.

Megyei hírek

Fiatalok a közéletben – konferencia

A Regeneráció Egyesület december 5-én 11 órai kezdettel
ötödik alkalommal tartja meg a Fiatalok a közéletben konferenciát, melynek célja, hogy fiataloknak olyan információkat, tudást adjanak át az előadók, amit közéleti
tevékenységükben felhasználhatnak. Az előző konferenciákon bemutatták a közélet pilléreit, a sajtó hatását a közéletre, pályázati lehetőségeket kezdő vállalkozók számára,
a közintézmények működését, a konzulátusok jelenlétének
fontosságát. Ezúttal úgy gondolták, hogy a nemzetközi kitekintés segíthet megérteni a világ működését, ezért az idei
konferencia témája: A világ (Mi volt 2020-ban és mi várható
2021-ben?). Előadó: Nógrádi György biztonságpolitikai
szakértő, közgazdász, egyetemi tanár. A járvány miatt az
esemény online zajlik, így nem csak a marosvásárhelyiek
kapcsolódhatnak be a konferenciába. Az online platform
ugyanakkor korlátozza a résztvevők számát, így csupán
100 résztvevőt fogadhatnak, akiknek előzetesen regisztrálniuk kell a következő linken: https://bit.ly/3pVz8m5

Megnyílt a marosludasi szabadtéri
korcsolyapálya

A járványügyi szabályok betartásával december 1-jén, kedden délután 5 órakor megnyílt Marosludas központjában a
korcsolyapálya, amelyet az első napon az érdeklődők ingyen használhattak. A belépő diákoknak, egyetemi hallgatóknak és nyugdíjasoknak egyórai használatra 5 lej, a
felnőtteknek 10 lej. A pályán korcsolya is kölcsönözhető
óránként 5 lejért.

Meleg ételt biztosító utalványok
Marosvásárhelyen

A juttatást a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, 75. életévüket betöltött személyek igényelhetik, akiknek jövedelme nem haladja meg a szociális
juttatás értékét, és akikre a 115/2020. számú sürgősségi
kormányrendelet előírásai vonatkoznak, amelyek értelmében négy hónapig meleg ételt biztosítanak a hátrányos
helyzetű személyeknek. A szociális utalványban hajléktalan
személyek vagy családok, kilakoltatott emberek, családok
és állandó lakhellyel nem rendelkező gyerekes családok,
egyedülálló szülők is részesülnek. A kártyákat havonta 180
lejjel töltik fel. Bővebb információért a 0365-430-851-es telefonszámot lehet hívni, vagy személyesen a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságon lehet érdeklődni a Dózsa
György út 9. szám alatti székhelyen, hétfőtől péntekig 812 óra között, az egészségbiztonsági intézkedések betartásával.

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 0365430-859-es telefonszám 103-as mellékállomásán kérhető.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Csíky Boldizsár
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Búcsú Terényi Edétől

Eltűnőfélben vannak azok az alkotóművészek, akik
örök teherként hordozták a román kommunista rendszer
rájuk tűzött céltábláit, amelyek mindenkinek kijártak, de
ha a kultúra kenyerét ették, alanyi jogon voltak gyanúsak,
s ha ráadásul még magyarok is voltak, a céltábla beélesedett. Akik megélték ezt, aggódva figyelik napjaink fiatal
nemzedékét, amely csak információként, nem tapasztalásként ismeri a 60-70 évvel ezelőtti életet, és nincs benne
kellő éberség az iránt, hogy meggátolja a történelem megismétlődését. Terényi Ede hordozója volt ezeknek a tapasztalatoknak, ő is „üvegcserepek között” járt, amint a
másik eltávozott kortársa, Szabó Csaba nevezte azt az
egyensúlyozgatást, ahogy akkor éltünk.
Városunkban született 1935-ben, a Bolyai líceumot itt
végezte 1952-ben, a kolozsvári zeneakadémián szerzett
diplomát 1958-ban, utána ugyanott indult tanári karrierje.
Középiskolai évei alatt (délutáni zeneiskolai órákon) szerzett ismeretei indították a zene magasabb régióiba, tanárai
Chilf Miklós és Trózner József voltak. Az ő nevük már
nincs fekete márványtáblán a Kultúrpalotában, mint a
Metz Albert tanári karáé, azokban az években ez már nem
volt divat. A tanári életút Kolozsváron nem volt könnyű.
A Magyar Művészeti Intézet gyors felszámolása után
(1950) a fiatal egyetemi tanár megtapasztalta az összeolvasztások vagy tagosítások „élvezeteit”, és megérte azt az
időt, amikor már nem volt mit összeolvasztani. A magyar

tagozat nagy tanárai, köztük zeneszerzéstanára, Jodál
Gábor, szép lassan, de biztosan leszorultak a színpadról.
Terényi átvette a szerepüket, és nagy igényességgel, kitartással és sikerrel folytatta azt, „ahogy lehet”. Tanítványait nemcsak tudománnyal, hanem felelősséggel is
felruházta, annak a figyelmeztető bibliai üzenetnek a szellemében, hogy „elvész az én népem, mivehogy tudomány
nélkül való”.
Hatalmas és sokrétű zeneszerzői munkásságának méltatására itt nincs lehetőség. Sugárzik belőlük a nagy elődök (az e kategóriába tartozó műveinek címeiben is rájuk
utaló) tisztelete (Vivaldi, Haendel, Paganini, Bakfark,
Bach, Bartók stb.), felmutatja az erdélyi táj szépségeit,
zenei múltjának értékeit, jelentősek egyházzenei, történelmi tárgyú és népzenei ihletésű művei. József Attila és
Ady Endre verseire írt dalokat, bejárta a zenei „izmusok”
világát, de mindig visszatért zenei anyanyelvéhez. Zenetudományi és kritikai munkásságát imponáló tárgyi tudás,
elfogulatlanság és őszinte jobbítani akarás jellemezte.
Doktorátusát 1983-ban védte meg, ez akkoriban nem volt
olyan könnyed, mint manapság. Felesége halála után elszigetelte magát a világtól. Legutolsó beszélgetésünk a
magyar kórusprozódia tárgyában folyt egy nemrég megjelent kötete kapcsán, érvelési következetessége és kérlelhetetlen igényessége bámulatos volt. Jó lett volna, ha
marosvásárhelyiként visszatértél volna hozzánk, de mindig örvendtünk sikereidnek, idelátogatásaidnak, és egy kicsit a magunkénak tartottunk. Kedves Ede, fájón
búcsúzunk Tőled.

Idén az online térben indul útjára
a 11. Bölcs diákok országos vetélkedő

Tizenegyedik alkalommal hirdeti meg a Bölcs diákok országos vetélkedőt a Communitas Alapítvány és a Kolozsvári Református Kollégium,
amely folytatja a tavalyi témát Örökségünk: a
Föld címmel. Az interdiszciplináris vetélkedőre 34 fős középiskolás csapatok és egy vezető tanár
jelentkezését várják december 12-ig. A vetélkedő partnere a Babeş–Bolyai Tudományegyetem.

Sólyom Réka, a vetélkedő programkoordinátora elmondta: „A vetélkedőnek mindenkori célja, hogy felkeltsék a diákok figyelmét a természeti és kulturális örökségek
iránt olyan interaktív, szórakoztató feladatok segítségével,
melyek az elméleti tudás gyakorlati felhasználása által átfogó, összefüggéseket kereső világkép kialakítására ösztönöznek”. Hangsúlyozta továbbá, hogy az egészségügyi
szabályozásoknak megfelelően szervezik meg a versenyt,
ezért a diákok minden kockázat nélkül vehetnek részt
rajta.
Molnár Galaczi Júlia, a verseny feladatlapjainak kidolgozója rávilágított, hogy nagy szükség van az interdiszciplináris és gyakorlati feladatokon alapuló vetélkedőkre,
ugyanis ezek hiánypótlók. Elmondta: a feladatokkal ellensúlyozni akarják azt a rengeteg elméleti oktatást, amit a
tanügy előír. Úgy fogalmazzák meg őket, hogy gondolkodásra, kutatásra ösztönözzék a diákokat, és egyszerre több

RENDEZVÉNYEK

Online egyetemi nyílt napok

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ)
szervezésében december 5-6-án kerül megrendezésre
a XVII. egyetemi nyílt napok rendezvénysorozat, melynek célközönségét azok a romániai magyar középiskolások alkotják, akik az elkövetkezendő években
Marosvásárhelyen számítják folytatni tanulmányaikat
vagy csak érdeklődnek a vásárhelyi oktatás és diákélet
iránt. Négy egyetemet mutatnak be: a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetemet, a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai
Egyetemet (MOGYTTE), a Babeş–Bolyai Tudományegyetem kihelyezett Pedagógiai Karát, illetve a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemet. A program az online
térben, a YouTube-on és a Google Meet platformon
zajlik. A résztvevők egy videót tekinthetnek meg az
adott egyetemről, majd csatlakozhatnak egy közös beszélgetéshez, ahol tanárok és hallgatók egészítik ki a

tantárgy tematikájába engednek betekintést, mint például
kémia, biológia, irodalom, matematika.
Dr. Markó Bálint, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
rektorhelyettese elmondta, az idei téma a természetről, a
környezetről szól. „Sokszor ott vétünk, hogy nem látjuk,
azok a sziklagyepek a Nagy-Hagymáson mennyire gyönyörűek, vagy a Retyezát tavai milyen szépek. Egy ilyen
vetélkedő tábora ezt teszi lehetővé, hogy felfedezzük ezeket a mindennap ott levő, gyönyörű és ritka szépségeket”
– fogalmazott a rektorhelyettes.
Dr. Kádár Magor, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
egyetemi docense úgy véli, hogy az online rendszer, az
online tér nagyon megváltoztatta a versenyt, a vetélkedőt
és az egész oktatást is. „Kihívás lesz most a diákoknak,
hogy ne csak elvégezzék a feladatokat, hanem az is kérdés,
hogy milyen megoldásokat tudnak találni a közreműködésre a saját csapatukon belül” – fogalmazott Kádár
Magor.
Dr. Silye Loránd, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Geológiai Intézetének oktatója elmondta, izgalmas kihívás
a feladatlapok elkészítése, „mert kap egy irodalmi szöveget, amiben meg kell találnia, hogy mi a geológia. Eddig
mindig sikerült” – hangsúlyozta az oktató.
A Bölcs diák vetélkedőre december 12-ig lehet jelentkezni elektronikus formában a www.bod.communitas.ro
honlapon. (közlemény)
videóban elhangzottakat, válaszolnak a középiskolások kérdéseire, és betekintést nyújtanak nemcsak az
egyetemi felvételi rendszerbe és a képzésekbe, hanem
a különböző pályázati, önkéntes és kutatási lehetőségekbe is.

Karácsonyi vásár – online

A marosvásárhelyi Philothea Klub a járványhelyzetre
való tekintettel idén a virtuális térben szervezi meg a
hagyományos karácsonyi vásárt. Az ajándéktárgyakat
december 2–15. között a Philothea Klub Facebook-oldalán lehet megtekinteni, hozzászólásban lefoglalhatók, és a helyszínen (Kossuth/Călăraşilor utca 2. szám)
személyesen átvehetők.

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.
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Katonai díszszemle és közönség nélkül ünnepeltek
Bukarestben

A koronavírus-járvány miatt elrendelt egészségügyi
óvintézkedések közepette hagyományos katonai
díszszemle és közönség nélkül, az állami vezetők
szűk körének részvételével ünnepelték meg kedden
Bukarestben a Román Királyság és Erdély egyesülését kikiáltó 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés 102. évfordulóját, Románia nemzeti
ünnepét.

Klaus Iohannis államfő a román nemzet egyesítése során
hősi halált halt katonák és a koronavírus-fertőzésben elhunyt
román állampolgárok emlékére helyezett el koszorút az 1922ben emelt – a román hadsereg első világháborús véráldozata
és katonai sikerei előtt tisztelgő – bukaresti diadalívnél.
Ünnepi beszédében rámutatott: minden korosztálynak vannak hősei. Ahogy ma az 1918-as román nemzetegyesítés és az
1989-as rendszerváltás megvalósítói előtt tiszteleg az ország,
úgy évek múltán azokról az orvosokról, ápolókról és mentőkről is büszkén fognak megemlékezni, akik a mostani egészségügyi válságban az első vonalban harcolnak a járvány ellen
– mondta.
Iohannis a közjóért összefogó civil társadalomnak és a feladatukat a járvány közepette önfeláldozóan teljesítő rendfenn-

tartóknak és katonáknak is köszönetet mondott. Az elnök
ugyanakkor arra emlékeztette polgártársait, hogy vasárnap ők
is hallathatják hangjukat, hiszen december 6-án alkalmuk lesz
„tisztességesebb, dolgosabb, jobb” parlamentet választani.
A hírtelevíziók által élőben közvetített ünnepségen a díszszázad katonái maszkot viseltek, egymástól egyméteres távolságot tartva sorakoztak fel. Iohannis is egészségügyi
maszkban mondta el ünnepi beszédét.
Románia 1990-ben tette meg nemzeti ünnepévé december
elsejét: 1918-ban ezen a napon rendezték meg Gyulafehérváron azt a román nemzetgyűlést, amelynek résztvevői kimondták Erdély egyesülését a Román Királysággal.
A „Nagy Egyesülésként” emlegetett történelmi esemény
színhelye, Gyulafehérvár két hete vesztegzár alá került, amelyet hétfőn újabb hét napra meghosszabbítottak. A döntést a
továbbra is magas – a lakosság 8,29 ezrelékének megfelelő –
utóbbi kéthetes fertőzési arány mellett éppen a nemzeti ünneppel indokolta a Fehér megyei kormánybiztos: a karantén
meghosszabbításával azt a fertőzési többletkockázatot akarták
elkerülni, amelyet a nemzeti ünnep alkalmával várható nagyszámú közönség Gyulafehérvárra érkezése jelentett volna a
város számára. (MTI)

Öt tagország kapott kedvezményes kölcsönt
a SURE keretében

Öt tagország, köztük Románia is, összesen 8,5 mil- szor túllicitáltak. Ez megmutatkozott az előnyös árakban is,
liárd euró kedvezményes kölcsönt kapott a SURE ami azt jelenti, hogy a tagállamok több hitelt kapnak, mint
keretében – tájékoztat az Európai Bizottság keddi amennyit vissza kell fizetniük.
Az Európai Bizottság 90,3 milliárd euró kölcsönt javasolt
közleménye.

A SURE keretében kifizetett harmadik részletből Románia
és Portugália három-hárommilliárd eurót kapott, Belgium kétmilliárdot, Szlovákia 300 ezer, Magyarország pedig 200 ezer
eurót. Eddig, a keddi kifizetéssel együtt, 15 ország mintegy
40 milliárd eurót kapott a SURE keretében. Románia ezzel
együtt 4,1 milliárd, Magyarország 504 millió euró kölcsönben
részesült.
A kedden nyújtott pénzügyi támogatás annak a harmadik
kötvénykibocsátásnak az eredménye, amelyet több mint 13-

18 tagállamnak a munkanélküliségi kockázatokat mérséklő
ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) keretében. A SURE eszköz meghatározó elemként épül be abba az
átfogó uniós stratégiába, amely a koronavírus-járvány összefüggésében a polgárok védelmét és a pandémia súlyos társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítését célozza. Az
eszköz az Európai Tanács által a munkavállalók, a vállalkozások és az országok védelme érdekében elfogadott három
biztonsági háló egyike. (Agerpres)

Újabb feszültséget okozott a liberális kormány és
az ortodox egyház között a zarándoklatok betiltása:
hétfőn a dobrudzsai megyéket magába foglaló tomisi egyházkerület érseke a hatósági tiltás ellenére
megszervezte a Szent András-napi zarándoklatot,
amelyen azonban a szokásos több mint tízezer helyett kevesebb mint ötszáz hívő vett részt.

híveit, hogy ne engedelmeskedjenek a hatósági tiltásnak, és
az egyházkerület papságát is Ion Corvinba rendelte. Az egyházi elöljáró bírósági úton is megpróbálta hatályon kívül helyeztetni a járványügyi rendeletet, de a konstancai
törvényszék múlt héten elutasította keresetét.
A Mediafax hírügynökség beszámolója szerint a szabadtéri
szertartáson részt vevő papok – a járványügyi rendelkezéseket
megsértve – nem viseltek védőmaszkot, és nem tartották be
az előírásos távolságot. A kolostorhoz vezető utakon csendőrök igazoltatták az érkezőket: Silviu Cosa prefektus szerint a
más településekről érkezők részvételét a szertartáson nem
akadályozták meg, de várhatóan utólag meg fogják bírságolni
őket. A megye kormánybiztosa szerint a zarándoklaton
mintegy négyszázan vettek részt.
A román ortodoxok úgy tartják, hogy az apostolok szétválása után – az evangéliumot Kis-Ázsia és a Fekete-tenger térségében hirdető – András egy ideig Dobrudzsában élt egy
barlangban, majd a Dunán átkelve folytatta evangelizációs
küldetését. A dák-római folytonosságot hirdető, Romániában
hivatalossá vált eredetelmélet szerint a románok a térséget az
ókorban benépesítő dákok, valamint a provinciát több mint
másfél évszázadig megszálló rómaiak leszármazottai, a román
nép pedig a keresztény tanok elterjedésének időszakában alakult ki. A román történelemkönyvek szerint a román nép eleve
„keresztényként született”, és kétezer éve él a – Dunától
északra fekvő – jelenlegi területén. (MTI)

A hatósági tiltás ellenére is megtartották a Szent
András-napi zarándoklatot

A koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedései között az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) október
5-i határozatával döntött úgy, hogy az egyházi ünnepségeken
nem vehetnek részt más településekről érkező hívek. Ezzel
főleg a két nagy októberi ünnepség – a Szent Paraschiva
(Szent Piroska) tiszteletére rendezett jászvásári és a Szaloniki
Szent Demeter ókeresztény vértanú tiszteletére rendezett bukaresti zarándoklat – járványügyi kockázatát próbálták korlátozni, de az intézkedést Dániel pátriárka aránytalan
diszkriminációnak, a vallásszabadság megsértésének minősítette. Hétfőn az ország védőszentjeként tisztelt Szent András napját ünnepelték, amelyet 2012-ben nyilvánított
hivatalos munkaszüneti nappá a parlament. Ezen a napon
zarándokok ezrei szokták felkeresni a Konstanca megyei
Ion Corvin község határában azt a kolostort, amelyet „Szent
András barlangja”, az apostol állítólagos szálláshelye mellett
építettek.
A CNSU határozata értelmében idén csak a község lakói
vehettek volna részt, de Teodosie tomisi érsek arra buzdította

Első fokon öt év börtönre ítélték Markó Attila
volt államtitkárt egy újabb kártérítési perben

Első fokon öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte
a bukaresti ítélőtábla pénteken Markó Attila volt kisebbségügyi államtitkárt egy újabb kártérítési perben.

A romániai bíróságok honlapján olvasható ítélet szerint a
volt államtitkárt négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték
ebben az ügyben, de figyelembe véve, hogy 2014-ben már
három év felfüggesztett börtönbüntetést kapott a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének visszaszolgáltatása miatt, összbüntetésként öt év szabadságvesztést szabtak ki.
Crinuţa Dumitrean, az országos restitúciós hatóság elnöke
hat év és három hónap letöltendő börtönbüntetést kapott, Alin
Horatiu Dima ingatlanfelmérőt 9 év és nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték. Ő kapta a legsúlyosabb büntetést. A bizottság tagjai közül még Remus Virgil Baciu (öt év és hét
hónap), Cristian Sebastian Mihai (négy év és négy hónap),
Florentina Savu (négy év) kaptak letöltendő börtönbüntetést,
ugyanakkor Oana Vasilescut és Dragoş Bogdant felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélték. Az ügyben Horia Simu üzletembert
is elítélték hat év és négy hónap szabadságvesztésre. A korrupcióellenes ügyészség 2016-ban emelt vádat. Akkor meg-

állapították, hogy a kárpótlási bizottság Horia Simunak 8,7
millió euró kártérítést ítélt meg egy, konstancai, 25 hektáros
telekért, amelyet a kommunizmus idején államosítottak, azonban a piaci árához képest felülértékelték, így az állam 7,7 millió euróval többet fizetett ki, mint amennyit valójában kellett
volna.
A korrupcióellenes ügyészség több ilyen ügyben emelt
vádat a restitúciós bizottság tagjai ellen. Október végén szintén a bukaresti ítélőtábla első fokon felmentette Markó Attilát
egy hasonló ügyben, amelyben a restitúciós bizottság tagjait
azzal vádolták, hogy megszavaztak egy 128 millió euró értékű
kártérítést szintén Horia Simu üzletembernek egy ingatlanért,
holott az ügyészség szerint az valójában 58 millió eurót ért,
így az államot 70 millió euróval károsították meg.
Egy másik hasonló ügyben tavaly októberben a legfelsőbb
bíróság felmentette Markó Attilát, miután első fokon a bukaresti ítélőtábla még öt év szabadságvesztésre ítélte. A legfelsőbb bíróság akkori ítélete indoklásában kimondta, hogy a
kárpótlási testület tagjai nem vonhatók felelősségre egy hivatalos értékbecslés tartalmának esetleges helytelenségéért.
Markó Attila 2014 óta Magyarországon él. (MTI)

Ország – világ
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Tovább csökkent
az aktív fertőzöttek száma

Az elmúlt 24 órában 4272 fertőzést igazoltak, a nyilvántartott fertőzöttek száma 479.634-re emelkedett
– közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Összesen 199 új halálesetet jelentettek,
ezzel az áldozatok száma 11.530-ra nőtt. Eddig öszszesen 360.934-an gyógyultak meg, így az aktív fertőzöttek száma tovább csökkent, 107.170-re.
Jelenleg 1259 fertőzött személyt ápolnak intenzív
osztályon. Az elmúlt 24 órában 14.588 tesztet végeztek, ezek 29 százaléka mutatott pozitív eredményt.
Az elmúlt 24 órában ugyanakkor többen gyógyultak
meg, mint ahányan megbetegedtek: 7746-an estek
át szerencsésen a fertőzésen, míg 4272 új esetet
jegyeztek. (Agerpres)

Hideg napokkal kezdődik
december

Hideg napokkal kezdődik december, majd enyhe felmelegedés és csapadék várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) december 1-je és
13-a közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Erdélyben december első napjaiban a napi hőmérsékleti
értékek az ilyenkor megszokottnál kissé alacsonyabbak maradnak, átlagosan 1-2 Celsius-fokra lehet számítani. Ezt követően, fokozatosan, december 6-áig
jelentős felmelegedés következik be, a legmelegebb
déli órákban átlagosan 9-10 fok lesz. Az intervallum
második részében a maximális hőmérséklet 5 és 6 Celsius-fok közötti átlag felé csökken. Az éjszakai átlagértékek december 2-án mínusz 9 – mínusz 8
Celsius-fokig csökkennek. Az intervallum második hetének elejére a minimumok a sokévi átlag fölé, 2 fok
körülire emelkednek. A második hét végére a minimális
hőmérséklet ismét csökken, mínusz 1 fok körüli átlagra
lehet számítani. A csapadék valószínűsége december
4-e körül, illetve a második héten, különösen december
7-én és 8-án növekszik meg. (Agerpres)

Az RMDSZ felhívja a figyelmet
az ukrajnai magyar szervezetek
üldözésére

Az RMDSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy
a nemzetközi közvélemény értesüljön az ukrajnai
magyar szervezetek elleni boszorkányüldözésről –
közölte kedden Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
Kelemen Hunor mélységes felháborodásának adott
hangot amiatt, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat
fegyveres kommandósai hétfőn megszállták több kárpátaljai magyar intézmény székhelyét és Brenzovics
Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
elnökének a lakását. Az RMDSZ elnöke kinyilvánította szolidaritását Brenzovics Lászlóval és a kárpátaljai magyar intézmények munkatársaival. „Bízom
benne, hogy nemcsak mi, a Kárpát-medencében élő
magyarok tesszük ezt szóvá, hanem a nemzetközi
közösség is. Az RMDSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzetközi közvélemény értesüljön
erről a boszorkányüldözésről. A Kárpát-medencében
élő magyarokat arra kérem, álljunk ki egy emberként
kárpátaljai barátaink mellett, üzenjünk közösen:
eddig és ne tovább!” – idézte Kelemen Hunort az
RMDSZ közleménye. (MTI)

Gyalogosokba hajtott egy autós
Németországban

Emberek közé hajtott egy autós kedden a németországi Trierben egy sétálóutcában, a város polgármesterének tájékoztatása szerint ketten meghaltak,
tízen megsebesültek. Wolfram Leibe a helyszínen újságíróknak azt mondta, hogy ámokfutás történt a belvárosban. A trieri rendőrség egy Twitter-bejegyzésben közölte, hogy az autó vezetőjét őrizetbe vették. További részleteket nem ismertettek. A Südwestrundfunk
(SWR)
regionális
közszolgálati
médiatársaság jelentése szerint szemtanúk azt
mondták, hogy az autós szándékosan gázolt el gyalogosokat a sétálóutcában. (MTI)

Fejlett ábrándok

(Folytatás az 1. oldalról)
Mert arról a tervbemutatónak álcázott kampányrendezvényen ugyan nem esett szó, de attól még igaz, hogy
az uniós kereteket nem alanyi jogon, hanem pályázati
rendszerben osztják szét. Ezeket az összegeket nem
adják, hanem meg lehet őket szerezni, a kettő között
nagy a különbség. Amióta tagjai vagyunk az uniónak,
még sohasem sikerült maradéktalanul lehívni az országnak jutó pályázati alapokat, magyarul: az ezért az
adópénzünkből megfizetett hatóságok még sohasem voltak képesek arra, hogy az elérhető fejlesztési kereteket
megszerezzék és értelmesen fel is használják. És hogy
nem ez a kormány lesz az első, amelyiknek sikerül ez a
feladvány, arra a veszteség kockázata nélkül lehet nagy
tétben is fogadni. Ami ebből a tervből világos, hogy
lenne lehetőség 30 milliárd eurót értelmesen beruházni
környezetvédelembe, gazdaságfejlesztésbe meg egyebekbe, amit a nagyfiúk felsoroltak. A jó kérdés az, hogy
ebből mekkora hányadot tudnak megvalósítani, és azt
milyen hatásfokkal? Mert ilyenkor, kampányban az ábrándozással felérő ígérgetésnek nagy a divatja, de az
ígéretekkel összevethető kézzelfogható eredményeket is
felmutatni képes nagylegényeket nem nehéz összeszámolni. Ezért olyan ez az ország, amilyennek ismerjük.
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Nagy Zsigmond alprefektus:

Kötelességünk biztonságosan megszervezni a választásokat

December 6-án ismét az urnák elé vonulhatnak a szavazati joggal rendelkező állampolgárok. A szeptember
27-i helyhatósági választások után eldönthetjük, kiket küldünk a parlamentbe, hogy képviseljék érdekeinket. Vannak, akik ezt a választást
kevésbé tartják fontosnak, mások
az időjárásra hivatkozva maradnának
távol
a
szavazóhelyiségektől.
Többen a vírusfertőzéstől tartanak.
A rendkívüli helyzetben megtartandó
parlamenti
választások előkészületeiről Nagy Zsigmond
alprefektussal beszélgettünk.

Vajda György

– A helyhatóságihoz hasonlóan a parlamenti választások előkészületeit is a prefektúra koordinálja. Szervezési szempontból
mennyire eltérő a két választás?
– Maros megyében 570 szavazókörzetben
adhatja le voksát a 478.000 szavazásra jogosult állampolgár. Minden szavazópolgár ott
szavaz, ahol a személyi igazolványában vagy
az ideiglenes tartózkodási engedélyében levő
lakcíme van. Azok, akik más helységben tartózkodnak a szavazás napján (de csak a lakhely szerinti megyében), ott is szavazhatnak,
mivel szerepelnek a megyei szavazójegyzéken. Továbbá azok az állampolgárok is leadhatják a voksukat, akiknek a személyi iratai
2020. március 1. – 2020. december 20. között
lejártak, és azokat nem újították meg. Akik
valamilyen okból kimaradtak az állandó választási névjegyzékről, felkerülnek a pótlistára. Szavazni 7 és 21 óra között lehet.
Amennyiben a szavazóhelyiségen kívül, illetve ezen belül is a helyiségek zárásakor
még sorban állnak az emberek, az időpontot
23.59 óráig meg lehet hosszabbítani. Ebben
az esetben a szavazók sorszámot kapnak, a
helyi választóbizottság elnöke pedig értesíti
a megyei választási bizottságot, és közli
azoknak a számát, akik így szavaznak.
– Az előkészületek valószínűleg sínen vannak, hiszen a hét végén már szavazunk.
– Második hónapja működik a 28-as
számú megyei választási bizottság. Kinevezték a szavazókörzetek elnökeit, alelnökeit és
a bizottságok tagjait. Kijelölték a táblagépkezelőket is, akiket a különleges távközlési
szolgálat (STS) és az Állandó Választási Hatóság felkészített a választásokra. A választásokkal kapcsolatos minden információ
megjelenik a prefektúra https://ms.prefectura.mai.gov.ro honlapján. Elmondhatom,
hogy az országban ez egyik legjobban követhető elérhetőség, ahol minden rendelkezésünkre álló információt megosztunk az
érdeklődőkkel e témában.
– Szeptember 27-én volt a főpróba. Történt-e olyan eset, incidens, amit figyelembe
véve – szervezési szempontból – másként járnak el a parlamenti választásokon?
– Maros megyében a helyhatósági választások kifogástalanul zajlottak. Míg az előző
választásokon előfordult néhány incidens,
szeptember 27-én nem volt kirívó eset.
Ugyanakkor jó próba volt arra is, hogy a
menet közben felmerült apróbb rendellenességekre is odafigyeljenek a választások levezetésével megbízottak, és ezeket elkerüljék a
parlamenti választásokon. Újdonság, hogy az
urnazárást és a szavazatszámlálást követően
a szavazóhelyiségek elnökei telefonon kell
értesítsék a megyei választási bizottságot,

hogy befejezték a munkát. Ezután közlik
velük az időpontot, amikor behozhatják a
jegyzőkönyvet és a szavazólapokat. A lepecsételt szavazólapokat a marosvásárhelyi
sportcsarnokhoz kell vinni az előzetesen
egyeztetett időpontban. Amennyiben a leadáskor torlódás lesz, katonai sátrakban, melegedőkben lehet majd várakozni. A használt
szavazólapokat tartalmazó zsákokat a szavazóhelyiség elnöke és a bizottság néhány tagja
viszi a sportcsarnokhoz, az el nem használtakat az alelnökök a prefektúrán levő megyei
választási bizottságnál adják le.
– Említette, hogy a parlamenti választásokon nagyobb szerep hárul a polgármesteri hivatalokra. Mi a teendőjük?
– A szavazóhelyiségek biztosítása, berendezése (urnák, szavazófülkék, fertőtlenítés
stb.) mellett ki kellett nevezniük egy ún. technikai személyt, aki sorban beengedi az embereket és lázat mér. Ha a testhőmérséklet
meghaladja a 37,3 fokot, értesíti a 112-t.
Ugyanakkor felszólítja a zárt térbe lépőket,
hogy viseljék megfelelően a szájmaszkot. Ha
valakinél nincs, ott adnak. A bélyegzőket
minden leadott szavazat után kötelesek fertőtleníteni, ahogy a szavazók által érintett felületeket is. Tudni kell, hogy a bizottság
tagjain kívül ötnél több személy nem tartózkodhat egyszerre a szavazóhelyiségben, legtöbb 15-en lehetnek bent, illetve
szavazatszámláláskor a megengedett létszám
20 személy.
– Milyen szabályokat kell betartani egészségvédelmi szempontból, amikor szavazunk?
– Az ország alaptörvénye biztosítja ezt az
állampolgári jogot, amelyet csak kivételes
esetekben, a törvény által megszabott körülmények között lehet korlátozni. Az emberek
jogosultak a demokrácia működéséhez elengedhetetlenül szükséges közösségi véleménynyilvánításra, az államnak pedig az
intézményei által kötelessége biztosítani a
feltételeket, hogy biztonságosan gyakorolni lehessen ezt a jogot. Az állampolgároknak érezniük kell, hogy törődnek velük. Ezért kiemelten
fontos, hogy jogalkotói és végrehajtói

szinten is – váiroda,
lasztási
prefektúra, AEP,
szavazókörzetek,
polgármesteri hivatalok, rendőrség, csendőrség
stb. – gondoskodjunk
róla
mindenféle
szempontból, és
biztonságos legyen a folyamat,
különösen most,
járvány idején.
Az Egészségügyi
Minisztérium és
a Belügyminisztérium 2020. november 18–19-én
kiadott egy rendeletet, amely
részletesen tartalmazza azokat az
intézkedéseket,
amelyeket egészségvédelmi szempontból tiszteletben kell tartani
mindannyiuk
biztonságáért.
többek
Fotó: Nagy Tibor Ebben
között az amúgy
is kötelező szájmaszkviselés, távolságtartás,
rendszeres fertőtlenítés, rendszeres szellőztetés, a nagyobb légtér kialakítása (el kell távolítani a fölösleges bútorzatot) mellett ki kell
jelölni a helyiségbe be- és kivezető útvonalat.
Ki kell helyezni egy kukát, ahova a maszkot,
védőkesztyűt dobhatják a bizottság tagjai és
a szavazók. A krónikus betegeknek – az
elnök jóváhagyásával – elsőbbséget kell adni.
A személyazonossági igazolványt úgy kell
behelyezni a táblagép leolvasójába, majd az
azonosítás után a szavazóbiztos elé helyezni,
hogy minél kevesebben érintsék meg, a szavazás gyakorlását igazoló öntapadóst is a szavazóknak kell helyben felragasztaniuk.
– A járvány miatt sokkal több személynek
kell biztosítani mozgóurnát, mint a pandémia
előtt. Hogyan oldják ezt meg?
– Valóban nagy kihívás ez, hiszen Maros
megyében sokan vannak karanténban és házi
elkülönítésben.
Két különböző eset van. Az első azokra vonatkozik, akik betegség vagy rokkantság
miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe. Ebben az esetben úgy kell eljárni, mint
az előző választásokon. A szavazók egy saját
kezűleg aláírt, dátummal ellátott kérvényt
kell letegyenek (bárki leteheti a nevükben)
december 5-én 18–20 óra között a lakhelyükhöz legközelebbi szavazóhelyiségben. A kérvénynek tartalmaznia kell a kérelmező nevét,
személyi számát, lakhelyét (domiciliu) vagy
ideiglenes tartózkodási helyét (reşedinţă),
személyi igazolványának a számát és telefonszámát. Mellékelni kell minden olyan irat
másolatát, amivel bizonyítani tudja betegségét vagy rokkantságát, amelyek alapján meg
lehet állapítani a kérés jogosságát. Miután ezt
igazolja, a szavazó felkerül a választói névjegyzék kivonatára, aminek alapján december 6-án a szavazóbizottság két tagja, rendőri
kísérettel, felkeresi otthonában, hogy leadhassa voksát. 21 óráig a mozgóurnának viszsza kell érnie a szavazóhelyiségbe.
A második eset azokra vonatkozik, akik intézményes karanténban vagy otthoni elkülö-

nítésben vannak. A helyzetük rendezésére az
Országos Választási Bizottság november 27én kibocsátotta a 91-es számú határozatot,
amely a következőképpen rendelkezik: a karanténban lévő személyek a mozgóurna
igényléséhez típuskérvényt kell kitöltsenek
(Anexa la Decizia Biroului Electoral Central
Nr. 91/27.11.2020), amihez mellékelniük
kell a DSP által kibocsátott határozat (copia
deciziei de carantină) másolatát. Ezt december 4-ig kell elküldeni a megyei választási
bizottsághoz, akár elektronikus formában is.
A házi elkülönítésben lévő személy is kérheti
a mozgóurnát. Ebben az esetben is ki kell
tölteni a típuskérvényt, és mellékelni kell az
alább felsoroltakból valamelyik dokumentumot: az egészségügyi intézmény által kiállított kibocsátó iratot, amely tartalmazza a
diagnózist és az elkülönítési meghagyást; az
elkülönítést elrendelő határozat másolatát; az
utolsó 14 napban elvégzett PCR-teszt pozitív
eredményét. Ha az érintett nem rendelkezik
hivatalosan kibocsátott igazoló okirattal, benyújthatja a mozgóurnát igénylő kérvényt a
megyei választási bizottsághoz, amely megsürgeti a DSP-t, hogy bocsássa ki a szükséges iratokat. A megyei választási
bizottsághoz december 4-ig letett dokumentumokat a prefektúra december 6-án 10 óráig
el kell juttassa az illetékes választási bizottsághoz, ahol szavaz az illető. A mozgóurnát
a szavazóhelyiségekből először a Covid-19
vírussal nem fertőzött, krónikus betegekhez,
a nem Covid-kórházban kezeltekhez, a mediko-szociális intézményekhez, idősek otthonához és fogházakhoz viszik ki. Az urnát
szállító és felügyelő személyek védőmaszkot, kesztyűt kell viseljenek, kell legyen
náluk fertőtlenítőszer, amivel megtisztítják az
urnát. Nem léphetnek be a szavazópolgár lakásába, és meg kell őrizniük az egyméteres
távolságot. A szavazó is maszkot kell viseljen, és kizárólag saját írószerével írhatja alá
a szavazat gyakorlását igazoló okiratot. A
szavazást követően a bélyegzőt, mint minden
olyan tárgyat, amelyet használt a fertőzött,
fertőtleníteni kell. A kórházakban a felügyeletről az egészségügyi biztonsági személyzet
gondoskodik. Fontos, hogy minden esetben
a használt szájmaszkot és kesztyűt nejlonzacskóba kell helyezni és hermetikusan le
kell zárni.
– Ezek szerint egészségvédelmi kifogásokat nem lesz okunk felhozni a távolmaradásra.
– Korábban is említettem, hogy az államnak kötelessége biztosítani a szavazáshoz
való jogot, amelynek alapján a következő
négyéves időszakban beleszólhatunk a helyi,
illetve, ahogy mondják, a nagypolitika alakulásába. Állampolgári kötelességünk kell
hogy legyen a részvétel, hiszen az elkövetkezendő időszakban nemcsak a vírusjárvány,
hanem a gazdasági válság és sok más ebből
fakadó tényező miatt nagy kihívásokkal kell
szembenéznünk, ami mindannyiunk sorsát
befolyásolja. A problémamegoldást, a helyzet menedzsmentjét olyan emberekre kell
bízzuk, akik hitelesen képviselik az érdekeinket. Közigazgatásbeli tapasztalatom is igazolja, hogy a kisemberek mindennapi élete
függ a parlamentben, majd az ezt követően
kialakuló kormányban hozott döntésektől. E
nehéz időkben leginkább szükséges az a legitimáció, aminek alapján magunk is meghatározhatjuk, hogy milyen irányba és
ütemben haladunk a következő négy évben,
és hogyan sikerül talpra állnunk a válság
után.
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Gyertyagyújtás, a csodára várva

(Folytatás az 1. oldalról)
ünnepekre. Mindezekért kárpótlásként a szervezet
hatalmas adventi koszorút készített múlt szombaton a református templom előtti térre, ahová minden vasárnap 17 órára várják azokat a helyieket,
akik a járványügyi szabályozások betartásával részesei szeretnének lenni az ünnepi pillanatoknak.
Színes műsor most nem lesz, de Nagy-Vajda Levente lelkész áhítatát és ünnepi gondolatait szívesen fogadták az emberek vasárnap délután,
Mészáros Mózes és Boglárka, valamint Tőkés
Dániel énekkel lepték meg a jelenlevőket és a
szervezőket, de Vizi Imre jelenlétére sem számítottak, aki gyönyörű karácsonyi dallal tette felejthetetlenné az alkonyatot. „Ez az a hely, ahol
adventben vagy karácsonykor összegyűlhetünk,
megérezhetjük a közösség, az összetartozás erejét,
hogy lelkiekben, hitben megerősödve várjuk a karácsonyt” – mondta el lapunknak Báthori
Zsuzsánna egyesületi elnök, aki szerint arra is jók
ezek a pillanatok, hogy kimozdítsák otthonukból
az embereket, hogy érezzék: itt vannak egymásnak. Az Adventi várakozás Backamadarason címmel szervezett ünnepi előkészületekre és néhány,
az egyesületet népszerűsítő anyagra a Communitas alapítványtól nyert támogatást a szervezet.
Televíziós közvetítéssel jut el
az üzenet
Szovátán minden évben a városközpontban, a
Placcon szokta felállítani az adventi koszorút és
a betlehemest az önkormányzat, itt gyűlnek össze
az emberek advent négy vasárnapján, hogy meghallgassák Isten üzenetét a helyi lelkészek tolmácsolásában, és ünnepi műsorokon vegyenek részt.
Idén a szervezők úgy döntöttek, hogy online juttatják el az adventi üzenetet a városlakókhoz, erre
pedig a Sóvidék Televíziót kérték fel.
Első vasárnap este 7 órától Benedek Csongor
unitárius lelkész szólt az érdeklődőkhöz a
hiányérzetről, hiszen az előző években a közösségi együttlét, a találkozások feltöltődést jelentettek mindenkinek. Az idei év egyik pozitívuma,
hogy mivel nem lehetnek a Placcon, többen nézik
a közvetítést, és érzik a lelkek rezdülését, azt,
hogy ugyanahhoz a közösséghez tartoznak. A járvány miatti elszegetelődés és a globális irányzatok ellenére a közösségben van az erő, a
megmaradás záloga az összefogás. A járvány elmúlik, de a szeretet soha el nem fogy, és ezt a
mostani helyzetben még hangsúlyozottabban
érezhetjük karácsonykor is – taglalta a lelkész. A
következő vasárnapokon a református és katolikus lelkészek, a negyediken pedig a város polgármestere mondja el gondolatait.
Idén is megszületik Jézus
Nyárádszeredában idén a Jézus Szent Szíveplébánia előtt állították fel az adventi koszorút,
vasárnap 16.30-kor itt gyülekeztek a helyiek az
első gyertya meggyújtására. Ne féljetek! – ez volt
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anka kiskorában nagyon szeretett
nyomokat hagyni maga után. A nagyszülei házának falán jelzett a legszívesebben a világnak, a sok évet megélt, fehér
vakolat pedig hálásan viselte a színes ceruzával vagy filctollal varázsolt, virágokkal,
napocskákkal és apró házakkal teli üzeneteket.
– Nanóék sohasem haragudtak a ,,művészkedéseimért” – kezdte történetét a negyvenes évei végén járó nő. – Mindig azt
mondogatták, hogy úgyis ráfér már egy kiadós festés a házra, és ha egyszer arra sor
kerül, a Janka-firkák is ,,elrepülnek”. De valamiért sohasem jött el a felújítás ideje.
Nanó gyakran betegeskedett, olyankor Papó,
azaz nagytatám hősiesen elvégzett helyette
minden házimunkát, de ennél többre természetesen nem futotta az erejéből. Én, persze,
örültem, hogy a rajzaimmal kitapétázott
világ megmarad, a szüleim gyakran változó
albérleti lakásai mellett ez számomra maga
volt a biztonság és a béke.
– A nagyszüleidnél laktál? – szóltam
közbe.
– Többnyire. Ha akartam, hazamehettem
anyuékhoz, ott rendszerint külön szobám
volt, de mindig olyan fáradt, idegen hangulat
uralkodott mindenen. Még a bútorokból is
valami megnevezhetetlen, méltóságteljes
,,menj innen”-illat áradt. A szüleim a szigorúságot tartották az egyetlen lehetséges nevelési
módszernek,
így
minden
mozdulatomra vigyáznom kellett, amikor
náluk voltam. ,,Nehogy leverd”, ,,nehogy bepiszkítsd”, ,,nem a miénk” – ilyen intésekkel
,,bombáztak” az együtt töltött idő alatt, és

az üzenete Drócsa László katolikus lelkész ünnepi
beszédének, és hasonló hangvételben nyilatkozott
lapunknak a város polgármestere is az idei ünnepi
mozzanatok kapcsán. Ha a járványhelyzet miatt
valami ezek közül kimarad, azt nagyon nehéz lesz
visszahozni – véli Tóth Sándor, aki hozzátette:
nem mondanak le az eddigi gyakorlatról, de úgy
szervezik meg, hogy az megfeleljen mind a hatóságok, mind a lakosság elvárásainak. Ezért minden vasárnap meggyújtanak egy-egy gyertyát a
koszorún, a városháza előtt ott lesz a karácsonyfa,
a harmadik és negyedik hétvégén pedig háromnapos adventi vásárt szerveznek, a két helyszín között a kellő távolságot betartva teret biztosítanak
a helyi kézműveseknek, hogy eladják termékeiket, a lakosságnak pedig lehetőséget, hogy tudja
helyben beszerezni. A vásárra a kézművesek a
jövő héten jelentkezhetnek. A közhangulatot nem
szabad tovább rontani, legalább ennyi teret kell
engedni, ennyi lehetőséget adni az embereknek,
nem hiányozhat legnagyobb keresztény ünnepünk
várásának hangulata. „Jézus idén is meg fog születni Nyárádszeredában” – jelentette ki a városvezető.

Nyárádszeredában sem maradt el az adventi gyertyagyújtás,
lesz karácsonyfa és kézművesvásár is Fotó: Facebook.com

Mind gyakrabban érzem úgy, mintha
egy nagy-nagy torpedójáték részese
lennék. Tudják, ez az a játék, amivel diákkorunkban szórakoztunk, néha még
egy-egy langyos tanórán is. Kockás
lapra berajzoltunk két négyszöget, a
magunkéban elrejtettük a saját hajóinkat, a másikba az ellenfél cirkálóit képzeltük bele, majd felváltva elkezdődött
a lövöldözés kicsi és nagy ladikokra,
leginkább a vezérhajóra. Az utóbbi elsüllyesztése hozta a legnagyobb diadalt. És fordítva. Az órán persze nem
lehetett felüvölteni. Ennek hiánya levont a győzelem öröméből, de úgy is jó
volt. Na, szóval egyre sűrűbben nyomaszt a benyomás, hogy a sors (?), a
Covid–19 akaratomon kívül ilyen játékba von bele. Mind veszélyesebben
körbelő, egyre több távoli, közelebbi
(!) ismerősömet találja el, fertőzi meg,
félő, hogy egyszer csak minket is eltalál. Roppant nehéz elhárítani, elbújni
előle. Pedig próbálunk védekezni,
igyekszünk a fertőző gócokat elkerülni,
mindent megtenni, amit lehet. De az
ember mégse zárkózhat el teljesen a világtól! Nem is akarom felszámolni a
kapcsolataimat, a legjobban talán
éppen a kötelező távolságtartás, a
közös események, az együttes élményszerzés hiánya visel meg. Sajnos a kötelező szó, intézkedés fogalma eléggé
tág ebben az országban. Bejelentenek
egy, kettő, három stb. intézkedést, azt
aztán jó sokan azonnal megszegik. A
hatóság pedig, vagy akinek az ellenőrzés, az esetleges büntetés a feladata
lenne, elnéző, vagy úgy tesz, mintha
nem látna, nem is hallana. Sőt olvasni
se tudna! Talán nem is tud. Tény, hogy
túlzottan nagy azok hányada, akik nincsenek tekintettel az embertársaikra.
Az én dolgom, mi lesz velem! – jelentik
ki a járványtagadók, a fertőzés veszélyét semmibe vevők. Egyházi főméltóságok is többször viszonyultak így a
jelenlegi helyzethez Romániában. És
az emberbaráti szeretettel mi lesz?! Az
nem bűn, ha a magunk ostoba, felelőtlen álláspontja, viselkedése miatt másokat,
embertársainkat
is
megfertőzzük? A tömegeket egybegyűjtő december elsejei melldüllesztő

Mindennapi ajándékok

ettől nekem mindig menekülhetnékem támadt. Sohasem tartottak vissza, ha indulni
akartam, sőt, így utólag visszagondolva, azt
hiszem, még örültek is, hogy Nanóéknél töltöm az időt. De soha nem nehezteltem rájuk
ezért, és azt hiszem, felnőttkoromra meg is
értettem, mit miért tettek. Ők is szinte gyerekek voltak még, amikor ,,színre léptem”,
anyum tizennyolc, apukám tizenkilenc éves.
Azokban az időkben az
esküvő volt az egyetlen
elfogadható megoldás
egy ilyen helyzetre, de
mivel ők igazán szerették egymást, ez kicsit
sem vette el az életkedvüket. Velem viszont
nem igazán tudtak mit kezdeni. Így könnyű
szívvel engedtek át az anyai nagyszüleimnek,
akikkel igazi meghitt kapcsolatban élhettem.
Ezért a mai napig hálás vagyok.
– Az ünnepeket is a Janka-rajzos házban
töltötted? – szólaltam meg újra.
– A piros betűs időszakok forgatókönyve
elég érdekesen alakult – kuncogta el magát
beszélgetőtársam. – Kicsit olyan helyzetben
voltam, mint az elvált szülők gyermekei, akiket a velük maradó és a mindennapi életterükből kiszakadó fél egyaránt megpróbál
kárpótolni a családi egység felbomlásáért.
Az én esetemben mindössze annyi volt a különbség, hogy csak a távollevők – vagyis a
szüleim – részéről számíthattam nagy csinnadrattára. December 5-én rendszerint egy
halom édességgel és egy vadonatúj gyerek-

Erről jut eszembe

csizmával vonultak be Nanóék házába. A
nagyszüleim mindig örömmel fogadták őket,
de nem vertek össze cintányért a tiszteletükre. Az otthonukban az ünnepek szinte egészen olyanok voltak, mint a hétköznapok,
vagyis inkább a hétköznapok hasonlítottak
az ünnepekhez. Téli estéken Nanó hófehér
abroszon tálalta fel a vacsorát, az asztal közepén gyertya égett, és a közös étkezés
csendje, nyugalma valahogy titokzatossá, kicsit földöntúlivá tette
az együttlétet. Szent
Miklós napjának előestéjén dió, narancs, mazsola is díszítette a terítéket, más
megkülönböztető jelet azonban hiába is kerestél volna. Bármilyen közhelynek is hangzik, számomra a puszta jelenlétük volt az
ajándék. Az, ahogy Nanó megkavarja a levesemet, hogy gyorsabban hűljön, vagy
ahogy vacsora után Papó kilép az udvarra,
hogy a fásszínből elővegye a maga készítette
szánkót, amin aztán órákat csúszkálhattam
az udvar végi dombocskán.
– A szüleid rá tudtak hangolódni erre a
meghittségre az ünnepi látogatások során?
– Mindig késő délután érkeztek, és gyertyagyújtás előtt távoztak. Szép nagy baráti
társaságuk volt, és ilyenkor valakinél mindig
tartottak házibulit, ahova ők is hivatalosak
voltak. Egyetlenegyszer időztek hosszasabban Nanóéknál, de akkor sem jókedvükből.
Úgy emlékszem, kilencéves voltam, amikor
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katonai parádék most elmaradtak, ezeket is online élvezhette a máskor lelkesen rivalgó babfőzelékfalók hada, de a
négynapos ünnepen hatalmas népsűrűség mutatkozott a hegyoldalakon, a kiránduló- és szórakozóhelyeken, vagy
éppen bizonyos egyházi szertartásokon, családi eseményeken. A média
számos ilyenről számolt be. Kevesebb
olyan kirívó szabályszegésről értesültünk, ami a környékünkön történt
volna. De a maszkviselést bizony elég
sokan megszegik itt is. Nem kellemes
viselet most, télen se. Hamar bepárásodik, megvizesedik mögötte az ember
arca, de valamennyire véd mindkét
irányban. Tudom, az a hír sem növeli
a hordási kedvet, miszerint a forgalomban levő maszkok jelentős hányada
hibás termék. De honnan a csodából
tudhatnám, hogy az enyém biztonságos, jó maszk-e vagy sem? Mégis jobb,
ha rajtunk és másokon is ott van, amikor elmegyünk egymás mellett, vagy
egyazon légtérben vásárolunk, várakozunk, utazunk, időzünk. Azt is közli a
sajtó, hogy már van okos védőmaszk is.
Nagyszerű! De mit ér a maszk, ha a
gazdája bunkó? Az egyik ilyen koronavírus elleni prototípus feltalálója kolozsvári. Ez az álarcos kütyü
figyelmezteti a viselőjét a veszélyes
mikroorganizmusok jelenlétére, és kiírja a gazda testhőmérsékletét is. Na
igen, mondtam, figyelmeztetésekből
nincs hiány. A reális intézkedésekkel
vannak gondok. November minden eddiginél rosszabb mérlegű járványügyi
hónap volt országunkban. Ha így folytatódik, ahogy kezdődött, új évkor
aligha beszélhetünk jobb eredményekről. Nyilván ez döntő módon rajtunk,
embereken, polgárokon is múlik. A
vakcina reménye kissé felvidíthatná a
közérzetünket, de ahogy eddig alakultak a dolgok a pandémia honi leküzdésében,
nehezen
hihető,
hogy
zavartalanul, akadálymentesen és mihamarabb sor kerülhet a tömeges védőoltásra. Vigyázzunk tehát magunkra,
vigyázzunk egymásra! Apropó, tudja-e
valaki, hova tűnt el életünkből az igazi,
kedélyfenntartó, minőségi humor?
(N.M.K.)

az ajándékba kapott csizma két számmal nagyobb volt, mint a lábam mérete. Anya izgatott szertartásossággal adta fel rám, ahogy
az azelőtti években annyiszor, aztán, látva,
mennyire melléfogott, egészen kiakadt. Sohasem láttam annyira feldúltnak, mint azon
az estén. Azt kiabálta a nagyszüleimnek,
hogy nem fejlődök a koromnak megfelelően,
biztosan nem kapok eleget enni, pedig ők
rendesen hozzák a kosztpénzt. Nanóéknak
ösztönös bölcsességgel sikerült megakadályozni egy hatalmas családi veszekedést, szelíden, a támadó iránti együttérzéssel védték
meg az igazukat, a szüleim mégis dühös szélvészként vonultak el. Azon a Mikulás-estén
nagyon haragudtam rájuk, főleg, mert éreztem, hogy színét, erejét veszti miattuk az
ünnep. Csak órákkal később csillapodtam le,
amikor Papó szánkója siklani kezdett velem,
és a csillagokkal teleszórt égbolt újra olyan
közelinek és védelmezőnek tűnt, mint minden
este az öreg ház udvarán.
– Felnőttként meg tudtál őrizni valamit
ebből a varázslatból?
– Mivel a családalapításban nem jártam
sikerrel – túl vagyok egy váláson, gyerekem
pedig nem született –, nem olyan könnyű a
,,visszalényegülés”, de nem is esélytelen. A
szomszédunkban lakik egy szellemileg sérült fiatalember, akit rendszeresen meg
szoktam ajándékozni egy kis csomaggal Mikulás estéjén. Vár is rám mindig, és kimondhatatlanul örül, amikor megérkezem.
Az ő boldogsága hozza vissza nekem évről
évre a mindennapok ünnepét, amit gyermekkoromban a legnagyobb kincsként őrizgettem.
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Online adománygyűjtés jótékonysági projektekre

Legyél idén te a Mikulás!

A Marosszéki Közösségi Alapítvány december
3-án 18 órától online adományozói kört szervez, melynek célja adománygyűjtés jótékonysági projektek megvalósítására. Három
projektet regisztráltak különböző területekről: szociális, orvosi, informatikai.

„Szeretettel meghívunk téged és még egy adakozó
személyt az online Marosvásárhelyi Adományozói
Körre december 3-án 18 órától” – áll a felhívásban.
Az online eseményen három olyan projektet ismertetnek, amikre adományokat gyűjtenek.
– Adományozni lehet a Divers Egyesület számára,
amely programja által hetente kétszer ingyenes meleg
ételt biztosít közösségünk legkiszolgáltatottabb tagjainak.
– Adományozni lehet az onkológiai beteg vagy diabéteszes gyerekek élményterápiás tevékenységeinek
támogatására is.
– Aki úgy gondolja, hogy az oktatás által meg lehet
változtatni a világot, akkor több Lego Spike Prime
szett megvásárlásával támogatni lehet hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését.
Az adománygyűjtő rendezvény előnye, hogy bárhonnan követhető: otthonról, munkahelyről, útközben.

Nem kell elegánsan felöltözni, hidegbe menni és egy
órát tölteni a forgalomban, ezt az időt hasznosabb tevékenységekre lehet fordítani: olvasásra, főzésre,
sportra, kikapcsolódásra. Az eseményt rögzítik, így
egy-két nap múlva vagy akár hétvégén újra lehet nézni.
Nem kell kapcsolatba lépi a többi résztvevővel, nem
kell mondani semmit, és senki sem látja a résztvevőket.
Nincs távolságkorlátozás, más országokból is követhető az esemény. Ez az első ilyen jellegű online esemény Marosvásárhelyen. Több mint 100 gyermek
részesül meleg ételben, egészséges és intellektuális fejlődésben. Az adományozás és a másokon való segítség
boldoggá tesz – áll az alapítvány felhívásának adományozásra ösztönző érvelései között. Regisztrálni a
https://www.crowdcast.io/e/cerc_online_2020 platformon lehet. Aki nem tud bekapcsolódni az esemény
idején, de támogatni szeretné a projekteket, ki kell töltenie
a
fizetési
kötelezettségvállalást:
https://forms.gle/JYEid32rtwRYZJg19-, egy hónap áll
rendelkezésre befizetni az adományt. Aki adományozni
szeretne,
megteheti
itt:
http://www.fcmures.org/ro/doneaza-30.html – áll a
Marosszéki Közösségi Alapítvány felhívásában. Kapcsolattartó: Gál Sándor és Imecs Hunor. (szer)

Kiváló tanárokat és edzőket díjaznak

Jelöléseket várnak a Mentor Díjra

Ismeri azt az áldozatkész, lelkes tanárt,
szakembert, aki gyermekét szakkörökön segítette, jó tanácsokkal látta el az iskolai felkészülésben
vagy
a
tanulmányi
versenyeken? Ismeri azt az edzőt, aki gyermekét jó szemmel kiemelte, és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei,
képességei fejlesztésében? Emlékszik arra a
szeretett tanárára, aki elindította a pályán,
akihez később is mindig fordulhatott jó tanácsért, szakmai támogatásért? Segítsen megtalálni a legjobb mentorokat! – áll A
Közösségért Alapítvány honlapján meghirdetett program felhívásában.

A Közösségért Alapítvány azokat a nevelőket,
mentorokat díjazná, akik ösztönzik a tehetséges gyermekeket, mellettük vannak, támogatják a továbblépésben, felkészítik őket a versenyekre, ha kell, velük
együtt pályáznak, segítik őket akár az anyagi források
megtalálásában is. A Mentor Díj 2020-as kiírására online lehet jelölni december 31-ig.
Évente 10 olyan tanárt, edzőt, nevelőt díjaznak, akik
– 18 év alatti fiatalokat oktatnak, képeznek, szakköröket vezetnek, versenyeket, találkozókat szerveznek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik

iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásuk
elindulását;
– akiknek jelentős szerepük volt tanítványaik életében;
– tevékenységük során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését
vívták ki.
A MOL Romania által támogatott pályázatra bárki
nyújthat be jelölést online egyénileg vagy csoportosan
a https://pentrucomunitate.ro/hu/mentor oldalon.
A Mentor Díjjal szeretnék felhívni a közvélemény
figyelmét azokra a tanárokra, nevelőkre, edzőkre,
mentorokra, akik tehetséges fiatalokat fedeztek fel, a
háttérből segítették tanítványaik első lépéseit, akiknek
áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájárult egyegy fiatal képességeinek kibontakozásához.
Tíz év alatt, 2010–2019 között 100 Mentor Díjat
osztottak ki, Maros megyéből Ioanovici Eleonora
tánctanár, Barátosi József Gábor sakkedző, Sebestyén
Julianna matematikatanár, Peteley Attila úszóedző részesült a díjban.
Ha ismer ilyen tanárt, edzőt, mentort, jelölje őt a
tehetségek gondozói számára létrehozott Mentor
Díjra! – áll a felhívásban. Bővebb felvilágosítás a
https://pentrucomunitate.ro/hu oldalon. A Közösségért Alapítvány kuratóriuma 2021 februárjában választ a jelöltek közül, a díjátadást pedig az ezt követő
időszakban szervezi meg. A legérdemesebb jelöltek
közül a Közösségért Alapítvány kuratóriuma tíz személyt választ ki és részesít Mentor Díjban. A díj a
Mentor Trófea, egy oklevél és 8.000 lej pénzjutalom.
Az értékelésnél a kuratórium elsősorban azt vizsgálja,
mekkora része volt a mentornak az általa felkészítettek sikerében. Jelölni 2020. december 31-ig lehet. A
díjazásra érdemes jelölések száma minden évben
jóval meghaladja a lehetséges díjazottak számát,
azonban a jelöléseket a következő években is meg
lehet ismételni. További információkat írásban a
mentor@pentrucomunitate.ro e-mail-címen, illetve a
0752-018-760 vagy a 0755-045-699-es telefonszámon lehet igényelni. (sz.)

A MOL Románia és
A Közösségért Alapítvány programja

Jogosítvány a jövőhöz

Hátrányos helyzetű fiatalok
támogatására hirdeti meg hatodik alkalommal a MOL Románia és A Közösségért
Alapítvány a Jogosítvány a jövőhöz programot. A kiírással
a hajtási engedély megszerzésének költségeit fedezik
hátrányos helyzetű fiataloknak. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. január
23.

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány hatodik alkalommal
hirdette meg a Jogosítvány a jövőhöz programot, amely olyan fiatalok számára fedezi a bármilyen
kategóriájú hajtási engedély megszerzésével járó költségeket, akik
nehéz anyagi körülmények között
élnek, és akiknek a munkavállalásnál feltétel vagy előny a jogosítvány, illetve azoknak, akik már
dolgoznak, hasznos eszköz a munkaköri teendők ellátásában vagy kiterjesztésében.
A Jogosítvány a jövőhöz programban 17-25 év közötti, hátrányos
körülmények között élő fiatalok vehetnek részt, akik B, C vagy D kategóriájú
gépjárművezetői
engedélyt szeretnének szerezni, beleértve a traktorra, trolibuszra és
villamosra érvényes hajtási engedélyt is. A pályázatokat jövő év január 23-ig lehet benyújtani online
vagy postai úton.
„A pályázási időszak két hónap,
ezalatt folyamatos tájékoztatást biztosítunk minden érdeklődő számára. A pályázatokat postán vagy
online lehet küldeni. A versenyben
való részvétel feltétele az egyszerű
űrlap helyes kitöltése és az öt kötelező dokumentum csatolása. Előnyt
jelent egy munkáltatói igazolás,
amely tanúsítja, hogy a pályázó hajtási engedéllyel munkahelyhez juthat, valamint az ajánlás egy civil
szervezettől vagy más intézménytől, amely alátámasztja a támogatás

szükségességét” – tájékoztatott
András Imre, A Közösségért Alapítvány ügyvezetője.
A program öt kiírásában eddig 80
fiatalnak sikerült megszerezni a hajtási engedélyt, 71 fiatal tanulmányait folytatja vagy vizsgára készül.
A program eddigi öt kiírásában öszszesen 80 fiatalnak sikerült befejeznie tanulmányait: 69-nek sikerült
megszereznie a B kategóriás hajtási
engedélyt, 8-nak a C-t, egynek B
kategóriás jogosítványt átalakított
járműre, egynek B96-ra (járműszerelvény vezetésére alkalmas engedély: B kategóriájú gépkocsihoz
kapcsolt nehéz pótkocsi, melyek
össztömege nem haladja meg a
4.250 kg-t), egy fiatal pedig mezőgazdasági vontatóra, traktorra, szerzett jogosítványt. 71 fiatal
tanulmányait folytatja vagy vizsgára készül.
„A pályafutásuk elején álló fiatalok számos nehézséggel szembesülnek, különösen azok, akik
hátrányos körülmények között nevelkedtek. A nehézségeket a járványhelyzet fokozta. A MOL
Románia felismeri a jelenlegi helyzet kihívásait, és örömmel áll a Jogosítvány a jövőhöz újabb
kiírásával a támogatásra szoruló fiatalok mellé. A program iránti érdeklődés állandó növekedése
igazolja ennek hasznosságát. A
MOL Románia továbbra is a közösségek elkötelezett partnere marad,
és ezután is jelen leszünk ott, ahol
szükség van ránk” – nyilatkozta
Camelia Ene, a MOL Románia
ügyvezető igazgatója.
A programmal és a pályázattal
kapcsolatos bővebb információ a
www.kozossegert.ro
és
a
www.molromania.ro honlapokon
található – tájékoztatott András
Imre, a Közösségért Alapítvány
ügyvezetője és Felméri Erzsébet, a
MOL Románia CSR és PR-koordinátora. (sz.p.p.)

(Fizetett hirdetés)
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Kikapott a Kolozsvár, Petrescu távozott

Hazai pályán is kikapott a
Kolozsvári CFR az AS Romától. A labdarúgó-Európa-liga A
csoporjában csütörtök este rendezett mérkőzésen az olaszok
két góllal múlták felül a
házigazdákat a Gépész utcai
stadionban, ezzel a vendégek
továbbjutottak az egyenes kieséses szakaszba.
A vereség az utolsó előtti
csepp volt a pohárban Dan Petrescu vezetőedző számára, aki
a Románia-kupában Jászvásáron elszenvedett kudarc hatására közös megegyezéssel
szerződést bontott a bajnokcsapattal.
A kolozsváriak holnap a
CSZKA Szófiát fogadják.

Fotó: DigiSport

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-Európa-liga, A csoport, 4. forduló: Kolozsvári CFR – AS Roma 0-2 (0-0)
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu-stadion, nézők nélkül. Vezette: Lechner (osztrák).
Gólszerzők: Debeljuh (49 – öngól), Veretout (67.).
Sárga lap: Itu (35.), Păun (37.), Djokovic (43.), Burcă (66.), Camora (71.), illetve Diawara
(53.), Dzeko (90+3.).
CFR: Bălgrădean – Susic, Manea, Burcă, Camora – Păun (71. Carnat), Itu (51. Chipciu),
Djokovic – Rondon, Debeljuh (70. Vojtus), Pereira.
AS Roma: Lopez – Spinazzola (64. Mhitarian), Cristante, Jesus – Peres, Villar, Diawara
(77. Milanese), Calafiori – Pellegrini (46. Veretout), Perez (84. Tripi) – Mayoral (64. Dzeko).

Eredményjelző

Labdarúgó-Európa-liga, csoportkör, 4. forduló:
A csoport: Kolozsvári CFR – AS Roma 0-2, CSZKA Szófia – Young Boys 0-1. A csoport
állása: 1. (és továbbjutott) Roma 10 pont, 2. Young Boys 7, 3. CFR 4, 4. CSZKA Szófia 1.
B csoport: Dundalk – Bécsi Rapid 1-3, Molde – Arsenal 0-3. A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Arsenal 12 pont, 2. Bécsi Rapid 6 (8-7), 3. Molde 6 (4-8), 4. Dundalk 0.
C csoport: Bayer Leverkusen – Hapoel Beer-Sheva 4-1, Nice – Prágai Slavia 1-3. A csoport állása: 1. Bayer Leverkusen 9 pont (14-6), 2. Slavia 9 (8-6), 3. Hapoel Beer-Sheva 3
(6-10), 4. Nice 3 (6-12).
D csoport: Standard Liege – Lech Poznan 2-1, Glasgow Rangers – Benfica 2-2. A csoport
állása: 1. Benfica 8 pont (12-7), 2. Rangers 8 (8-5), 3. Lech Poznan 3 (6-8), 4. Standard
Liege 3 (3-9).
E csoport: PSV Eindhoven – PAOK 3-2, Granada – Omonia 2-1. A csoport állása: 1. Granada 10 pont, 2. PSV 6, 3. PAOK 5, 4. Omonia 1.
F csoport: SSC Napoli – Rijeka 2-0, AZ Alkmaar – Real Sociedad 0-0. A csoport állása:
1. Napoli 9 pont, 2. AZ Alkmaar 7 (5-2), 3. Real Sociedad 7 (2-1), 4. Rijeka 0.
J csoport: Tottenham – Ludogorec 4-0, LASK Linz – Antwerp 0-2. A csoport állása:
1. Tottenham 9 pont (10-2), 2. Antwerp 9 (5-2), 3. LASK 6, 4. Ludogorec 0.
G csoport: Braga – Leicester 3-3, AEK Athén – Zorja Luhanszk 0-3. A csoport állása:
1. (és továbbjutott) Leicester 10 pont, 2. Braga 7, 3. AEK Athén 3 (5-9), 4. Zorja 3 (5-9).
H csoport: Sparta Prága – Celtic Glasgow 4-1, Lille – AC Milan 1-1. A csoport állása:
1. Lille 8 pont, 2. AC Milan 7, 3. Sparta 6, 4. Celtic 1.
I csoport: Makkabi Tel-Aviv – Villarreal 1-1, Qarabag – Sivasspor 2-3. A csoport állása:
1. Villarreal 10 pont, 2. Makkabi Tel-Aviv 7, 3. Sivasspor 6, 4. Qarabag 0.
K csoport: Wolfsberg – Zágrábi Dinamo 0-3, CSZKA Moszkva – Feyenoord 0-0.
A csoport állása: 1. Dinamo 8 pont, 2. Feyenoord 5, 3. Wolfsberg 4, 4. CSZKA 3.
L csoport: Liberec – Hoffenheim 0-2, Gent – Crvena zvezda 0-2. A csoport állása:
1. (és továbbjutott) Hoffenheim 12 pont, 2. Crvena zvezda 9, 3. Liberec 3, 4. Gent 0.

Szétfújt meccsen kiesett az OSK

Bálint Zsombor

Vaskos játékvezetői tévedésekkel tarkított mérkőzésen búcsúzott a Romániakupától a Sepsi OSK labdarúgócsapata.
A háromszéki gárda a legjobb tizenegygyel állt ki a szombati kupameccsre,
jelezve, hogy a továbbjutás a célja.
Azonban hiába birtokolta sokkal többet
a labdát, és kombinált tetszetősebben,
nem tudott mit kezdeni a Turris favágó
stílusával, amely az alsóbb osztályokban
megszokott módon durva szabálytalanságokhoz folyamodott, ha nem tudta szabályosan elválasztani a labdától az
ellenfelet. Mindezt pedig Cătălin Popa
játékvezető nem tudta megfelelően kezelni – ellenkezőleg.
Az első félidőben a szentgyörgyieknek több lehetőségük is kimaradt, a legnagyobbat Achahbar hagyta ki, akinek a
labdája kevéssel kerülte el a kaput, majd
Fülöp István labdája súrolta kívülről a
jobb felső sarkot. A legnagyobb helyzet
azonban a Turrisé volt: Buleică Niczulyt
is kicselezte, de labdája elakadt a

kapu előtt kiszolgáltatottan álló Mitreán.
A második félidőben is az OSK volt
kezdeményezőbb, de az 58. percben a
házigazdák egy jobb oldali beadásából
Blănaru zavartalanul fejelhetett a hálóba.
A 62. percben újabb csapás érte az OSKt. Achahbar betört az ötös sarkáig, Pârvulescu megtámadta, mindketten elestek.
S miközben a labda végigcsorgott a védő
kezén, Popa kiosztotta a második sárga
lapot Achahbarnak szimulálásért, aki
pedig nyilvánvalóan nem szándékosan
esett el, hogy büntetőt kérjen. A szentgyörgyiek tíz emberrel is folytatták az
ostromot, ám a Turris játékosainak durva
belépői sem maradtak abba. Pușcaș
egyenesen Vașvari sípcsontjára taposott,
de megúszta sárga lappal, utóbbit pedig
(mint ahogy korábban Fülöp Istvánt is)
később cserélni kellett.
A végére fellazult az OSK védelme,
Haită egyedül tört kapura, ám Niczuly
blokkolta, míg az egyenlítés legnagyobb
lehetősége az ötödik hosszabbításpercben maradt ki, amikor Păun levegőben
úszva hárította Mitrea fejesét.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Románia-kupa, tizenhatoddöntő: Turris-Oltul Turnu Măgurele –
Sepsi OSK 1-0 (0-0)
Turnu Măgurele, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Cătălin Popa (Pitești)
– Daniel Hulubei (Vaslui), Romică Bîrdeș (Pitești). Tartalék: Mihai AmorăriWei
(Câmpina). Ellenőr: Vasile Bratu (Slobozia).
Gólszerző: Blănaru (58.).
Sárga lap: Buleică (7.), Damașcan (40.), Bărboianu (70.), Pușcaș (72.),
Cioinac (90+5.), illetve Achahbar (28.), Nouvier (87.).
Kiállítva: Achahbar (62.).
Turris: Păun – Pârvulescu, Fl. Mitrea, GîWă, Bărboianu, Pușcaș (83. Cioinac),
Buleică, Vegle, Damașcan (50. Haită), L. Mihai (75. Voinea), Blănaru (75.
Neacșu).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (76. Gál-Andrezly), B. Mitrea, Dumitrescu,
Ștefănescu, Purece (67. Petrila) Vașvari (76. Fülöp Loránd), Fülöp István (54.
Nouvier), Achahbar, Aganović, Šafranko (67. Golofca).

Eredményjelző

Labdarúgó Románia-kupa, tizenhatoddöntő: Chindia Tîrgoviște – Nagyszebeni Hermannstadt 1-1 (büntetőkkel: 4-2), Bukaresti Progresul Spartac – CSU
Craiova 0-5, Bodzavásári Gloria – Bukaresti FCSB 0-3 (hivatalból, Covid-fertőzések miatt a házigazdák nem tudtak kiállni), Turris-Oltul Turnu Măgurele –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-0, Universitatea Craiova – Temesvári ASU Politehnica 1-3, Konstancai Farul – Academica Clinceni 2-1, Concordia Chiajna
– FC Botoșani 0-2, Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – FC Argeș Pitești 1-0, Váradszentmártoni CSC – Dunărea 2005 Călărași 0-1, Karácsonkői Ceahlăul –
Petrolul Ploiești 1-2, Bukaresti Dinamo – Konstancai Viitorul 3-0, Temesvári
Ripensia – Gyurgyevói Astra 1-5, Huszvárosi Hușana – Kolozsvári U 2-8, FC
Voluntari – Medgyesi Gaz Metan 0-6, Jászvásári CSM Politehnica – Kolozsvári
CFR 1-0, FK Csíkszereda – Aradi UTA 0-2.

A Barcelona ellen játssza utolsó hazai meccsét a Ferencváros
a Bajnokok Ligájában

Az FC Barcelona ellen játssza
utolsó hazai csoportmérkőzését a
Ferencváros a labdarúgó Bajnokok
Ligájában: a magyar bajnokcsapat
ma este a Puskás Arénában fogadja
a már biztos továbbjutó, százszázalékos katalánokat.
Szerhij Rebrov együttese az
előző körben néhány pillanatra volt
attól, hogy nagy bravúrt érjen el az
olasz bajnok Juventus otthonában,
de Alvaro Morata 92. percben fejelt
góljával végül a torinóiak diadalmaskodtak 2-1-re.

A két csapat a csoportküzdelmek
nyitófordulójában a Camp Nou Stadionban találkozott egymással,
akkor kiválóan kezdett a Ferencváros, amely Tokmac Nguen révén
egy lesgólt szerzett, majd Isael lőtt
kapufát. Ezt követően azonban a
Barca érvényesítette a papírformát,
a félidőben Lionel Messi és Ansu
Fati góljával vezetett, majd Philippe
Coutinho révén növelte előnyét,
végül a hajrában Gerard Piqué kiállítását követően – ami után Ihor Haratin talált be büntetőből –

Fotó: AS

emberhátrányban is még két gólt
szerezve aratott magabiztos, 5-1-es
győzelmet.
A mai összecsapáson is a Barcelona a favorit, ugyanakkor Ronald
Koeman együtteséből rengetegen
hiányoznak majd sérülés miatt.
Legutóbb, az Osasuna ellen 4-0-ra
megnyert bajnokin Clément Leng-

let szenvedett bokasérülést, és
csatlakozott a maródiakhoz, Gerard Piquéhez, Sergi Robertóhoz,
Ansu Fatihoz és Sergio Busquetshez.
Az biztos, hogy bármilyen eredmény is születik a Puskás Arénában, illetve Torinóban, a Juventus
– Dinamo Kijev összecsapáson, a

A mai műsor

negyed évszázad után újra BLrésztvevő Ferencvárosnak az ukrán
fővárosban esélye lesz megszerezni a jövő heti utolsó fordulóban
a csoport harmadik helyét, amelylyel tavasszal az Európa-liga legjobb
32
együttese
között
folytathatná nemzetközi szereplését.

Az E, az F, a G és a H csoport ötödik fordulós mérkőzéseit rendezik ma a labdarúgó Bajnokok Ligájában.
A program:
* E csoport: Krasznodar (orosz) – Rennes (francia) (19.55 óra, TV: DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look
Sport), Sevilla (spanyol) – Chelsea (angol) (22.00).
A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Chelsea 10 pont (9-1), 2. (és továbbjutott) Sevilla 10 (6-3), 3. Krasznodar 1 (4-10), 4. Rennes 1 (2-7).
* F csoport: Borussia Dortmund (német) – SS Lazio (olasz) (22.00, Telekom Sport 4, Look Sport 3),
Club Brugge (belga) – Zenit (orosz) (22.00).
Az állás: 1. Borussia Dortmund 9 pont, 2. SS Lazio 8, 3. Club Brugge 4, 4. Zenit 1.
* G csoport: FERENCVÁROS – FC Barcelona (spanyol, DigiSport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 2),
Puskás Aréna (22.00), Juventus (olasz) – Dinamo Kijev (ukrán) (22.00, DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look
Sport).
A csoport állása: 1. (és továbbjutott) FC Barcelona 12 pont, 2. (és továbbjutott) Juventus 9, 3. Dinamo
Kijev 1 (3-10), 4. Ferencváros 1 (5-13).
* H csoport: Basaksehir (török) – Lipcsei RB (német) (19.55, DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look
Sport+), Manchester United (angol) – Paris Saint-Germain (francia) (22.00, DigiSport 1, Telekom Sport 1,
Look Sport+).
A csoport állása: 1. Manchester United 9 pont, 2. Paris Saint-Germain 6 (5-4), 3. Lipcsei RB 6 (4-7), 4.
Basaksehir 3.
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Bálint Zsombor

A második félidő hozta meg a sikert Tîrgoviștén

Hátrányban vonult szünetben az
öltözőbe a Chindia Tîrgoviște vendégeként a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK 1. ligás labdarúgócsapata a 11.
fordulóban Gyurgyevón rendezett találkozón, azonban kitartó építkezéssel fordított, és megszerezte a három
bajnoki pontot.
A meccs előtt a Sepsi OSK vezetősége bejelentette, hogy koronamiatt
három
vírus-fertőzés
játékosukra nem számíthatnak ezen a
mérkőzésen. Neveket ugyan nem közöltek, azonban mindkét belső védőjük hiányzott, akik eddig a
legstabilabb játékosaiknak bizonyultak: Bogdan Mitrea és Bouhenna helyett Tincu és a 19 esztendős
Dumitrescu lépett pályára. És ha
utóbbi, fiatal kora ellenére is, végig
nagyon jól teljesített, a tavalyi kezdőből tartalékká visszafokozott Tincu
nagyot hibázott a 39. percben. Utolsó
védőként elvétett egy egyszerű labdaátvételt, a labda Dumitrașcu elé
csorgott, aki elcsavarta Fernandez
mellett. Ez volt az egész félidőben a
Chindia első és utolsó helyzete és kapura lövése, egyáltalán az egyetlen
eset, amikor megközelítette a Sepsi
OSK kapuját. Egyébként a háromszéki csapat játszott nyomasztó mezőnyfölényben, ám részükről is csak
egy veszélyesebb Golofca-lövést
jegyezhettünk fel.
Újrakezdés után a hátrányba került OSK fokozta a nyomást, és
egyre közelebb szorította kapujához
a két vonalban védekező târgoviștei
védelmet. Az egyenlítést két cserejá-

tékos hozta össze a 69. percben: Šafranko kitette lövésre a labdát a tizenhatos vonalára Aganovićnak, aki
meglepte Aioanit. A játék képe alig
változott a következő percekben,
mert bár a Chindia megpróbálta,

nem tudta kiegyenlíteni a játékot.
Daniel Popának volt ugyan egy veszélyesebb támadása, de be nem intett lesről indulva elesett a
tizenhatoson belül, anélkül hogy
Fülöp István hozzáért volna. A 77.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 11. forduló: Chindia Tîrgoviște – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-2 (1-0)
Gyurgyevó, Marin Anastasovici-stadion, nézők nélkül. Vezette:
Marcel Bîrsan (Bukarest) – Mircea Orbuleț (Bukarest), Florin Păunescu (Râmnicu Vâlcea). Tartalék: Iulian Dima (Bukarest). Ellenőr: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea).
Gólszerzők: Dumitrașcu (39.), illetve Aganović (69.), Achahbar
(77.).
Sárga lap: Rață (25.), Dulca (60.), D. Popa (76.), illetve Golofca
(56.), Purece (75.), Fl. Ștefan (89.).
Chindia: Aioani – Căpușă, Pițian, Iacob, Bourama, Neguț, Dulca
(78. Yameogo), Rață (81. Cherchez), Dumitrașcu, D. Popa (85.
Neicuțescu), Florea (78. Costea).
Sepsi OSK: Fernandez – Dimitrov, Tincu, Dumitrescu, Fl. Ștefan,
Golofca (63. Aganović), Fofana (46. Fülöp István) Vașvari, Petrila
(46. Achahbar), Purece (85. Gál-Andrezly), Bajrović (46. Šafranko)
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percben aztán Šafranko forgolódott
ismét a labdával, amely a védőkről
pontosan Achahbar elé pattant,
utóbbi 20 méterről ballal a bal alsó
sarokba csavart.

9

A maradék időben sem tudta igazán
veszélyeztetni Fernandez kapuját a
Chindia, míg az OSK két ordító lehetőséget is kihagyott előbb Šafranko,
majd Gál-Andrezly révén, mindkétszer csak Aioanival szemben ügyetlenkedtek a háromszékiek játékosai.

Eredményjelző
* 1. liga, 11. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – Gyurgyevói
Astra 0-1, Kolozsvári CFR – Aradi UTA 0-1, Chindia Tîrgoviște –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-2, Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti
FCSB 2-3.
* 2. liga, 14. forduló: Universitatea Craiova – Bukaresti Metaloglobus 1-0, Dunărea 2005 Călăraşi – CS Mioveni 1-0, Zsilvásárhelyi
Viitorul Pandurii – Concordia Chiajna 1-0, CSM Slatina – TurrisOltul Turnu Măgurele 2-1, Lénárdfalvi ACSF – Zsilvásárhelyi Pandurii Lignitul 2-0, Bákói Aerostar – Temesvári ASU Politehnica 2-2,
Petrolul Ploieşti – Bodzavásári Gloria 1-1, FK Csíkszereda – Kolozsvári Universitatea 2-1, Bukaresti Rapid – Resicabányai CSM 00. Az élcsoport: 1. Universitatea Craiova 27 pont/13 mérkőzés, 2.
Temesvári ASU Politehnica 24/13, 3. Dunărea 2005 Călăraşi 23/12.
* NB I, 11. forduló: MOL Fehérvár FC – Diósgyőri VTK 3-0; 12.
forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK 2-1, Budapest Honvéd – Puskás Akadémia FC 0-1, Kisvárda Master Good – Budafoki
MTE 0-0, MOL Fehérvár FC – ZTE FC 2-0, Ferencvárosi TC –
MTK Budapest 2-0, Újpest FC – Paksi FC 1-1. Az élcsoport: 1. Ferencváros 26 pont/10 mérkőzés, 2. Fehérvár 22/11, 3. Kisvárda 20/11.
* NB II, 17. forduló: WKW ETO FC Győr – Gyirmót FC Győr
4-1, Aqvital FC Csákvár – Debreceni VSC 1-1, Kolorcity Kazincbarcika SC – Szolnoki MÁV FC 1-1, Nyíregyháza Spartacus FC –
Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-2, Soroksár SC – FC Ajka 2-2,
Szentlőrinc – Budaörs 1-0, Békéscsaba 1912 Előre – BFC Siófok 01, Dorogi FC – Vasas FC 0-2, DEAC – Szombathelyi Haladás 0-1,
Pécsi MFC – Kaposvári Rákóczi FC 3-0 (megállapított eredmény);
18. forduló: Pécs – DEAC 2-1, Ajka – Dorog 2-0, Vasas – Nyíregyháza 1-0, Szeged – Győr 0-4, Gyirmót – Kazincbarcika 2-1, DVSC
– Szentlőrinc 4-1, Budaörs – Szombathely 4-0, Siófok – Csákvár 21, Kaposvár – Soroksár 0-4, Szolnok – Békéscsaba 0-0; 19. forduló:
Szombathely – DVSC 0-0, Soroksár – Pécs 2-2, Szentlőrinc – Siófok
1-0, Békéscsaba – Gyirmót 0-1, Győr – Vasas 0-1, Dorog – Kaposvár
3-0, DEAC – Budaörs 2-3, Csákvár – Szolnok 2-2, Kazincbarcika –
Szeged 0-1, Nyíregyháza – Ajka 1-2. Az élcsoport: 1. Debreceni VSC
42 pont, 2. Budaörs 39, 3. Pécsi MFC 36.

Az Azomureş 2020. december 1-jén ünnepelte fennállásának
58. évfordulóját

1962. december 1-jén létesítették a „műtrágyakombinátot”, a jelenlegi Azomureşt.
Akkor a legkorszerűbb gyártelepet hozták létre, amely rövid idő alatt Románia egyik
legnagyobb műtrágyaexportőre lett. 1990 előtt is sikerrel használták a hazai mezőgazdaságban az itt gyártott műtrágyát, amiből bőven jutott a helyi gazdaságoknak.
A gyártelepet több szakaszban fejlesztették. A legnagyobb beruházást 1975–1985 között végezték, amikor új részlegeket építettek, bővítették a termelőegységeket. Azóta
folyamatosan működik a kombinát – kivéve a rendszerváltás utáni, 1990-es periódust.

Miután az Azomureşt átvette a svájci Ameropa cégcsoport, a 2012–2016 közötti
nagy korszerűsítési programnak köszönhetően Európa egyik legmodernebb műtrágyagyártó cége lett. Az Ameropa csoport új kereskedelmi stratégiája alapján több
műtrágyát juttatunk a romániai piacra is, mint korábban, a termelés mintegy 70%a helyi farmokhoz kerül. Jelenleg az Azomureş évente 1,6 millió tonna műtrágyát termel.

Az utóbbi időben több környezetkímélő beruházást eszközöltünk. Jelenleg a berendezések az európai szabványoknak megfelelően működnek, ami jelentősen csökkentette az Azomureş környezetkárosító hatását. Az Európai Bizottság zöld
paktumában (Grean Deal) foglalt előírások betartása okán továbbra is prioritásként
kezeljük a környezetvédelmi beruházásokat.

Ma az Azomureş gyártelepen több mint 2400-an dolgoznak, ugyanakkor a kombinátnak nagyon komplex gazdaságfejlesztő hatása van más szakterületekre, mint a
szállítás, karbantartás, alkatrészgyártás, műtrágya-leszállítás és végül, de nem
utolsósorban a mezőgazdasági farmokra. A nemzetgazdaság számára hozadékot
termel a nyersanyag, a földgáz ipari felhasználásával, értékesítésével. Az Azomureş
fontos szerepet játszik a romániai élelmiszer-biztonsági lánc megerősítésében,
ugyanis a műtrágya nélkülözhetetlen a korszerű, fenntartható, versenyképes mezőgazdaságban.
A technológia állandó modernizálásával azt tervezzük, hogy új termékeket állítunk
elő. Az Ameropa csoport az elkövetkezendő években jelentős összeget fektet be az
Azomureş működtetésébe, ugyanakkor aktívan részt vesz a helyi közösségi élet támogatásában is.
A gyár 58 éves fennállása alkalmából megköszönjük mindazok munkáját, akik az
évek során az Azomureşnél dolgoztak, és egészséget, jó munkabírást kívánunk kollégáinknak!
Harri Kiiski vezérigazgató
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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)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT és SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁST. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem. Tel: 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. Jelentkezésüket az alábbi e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (sz.-I)
ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel. 0747-634-747. (9571-I)

ROMÁNIA
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTER

2020. november 26-án kelt
1774-es számú RENDELET
a marosvásárhelyi városi tanács
rendkívüli ülésének összehívásáról
2020. december 3-ára

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere,

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény

A Maros Megyei Tanács értesíti az érdekelteket a Maros megyére vonatkozó, a
2020–2025-ös időszakra a hulladékgazdálkodási tervhez kidolgozott környezeti
jelentés lezárásáról és a tervjavaslat elérhetőségéről.

A tervjavaslat és a környezeti jelentés tanulmányozhatók a következő internetes
oldalon: http://apmms.anpm.ro.

Az érdekelt személyek megjegyzéseiket és javaslataikat benyújthatják írásban a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz.
alatti postacímére elküldve vagy elektronikus levélben az office@apmms.anpm.ro
címre, valamint a Maros Megyei Tanács cjmures@cjmures.ro elektronikus címére
(az újságban megjelenő utolsó közleménytől számított 45 naptári napon belül).

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. december 3-án, csütörtökön 10 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 45-ös termébe, a mellékelt
összehívó dokumentumnak megfelelően.
2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt
elektronikus és papíralapú formában egyaránt a marosvásárhelyi
városi tanácsosok rendelkezésére bocsátják.
3. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási
törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. bekezdésében rögzített feltételek szerint lehet.
4. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével 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. számú törvény 3. cikkelye 1. bekezdésének előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros
megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.
Soós Zoltán
polgármester

Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely megyei jogú város főjegyzője nevében
Soós Erika
Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere
2020.11.26-i 1774-es rendeletének melléklete

ÖSSZEHÍVÓ

A polgármester 2020. november 26-i 1774-es számú rendelete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendkívüli
ülését 2020. december 3-án, csütörtökön 10 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (Győzelem tér 3. szám) 45-ös termébe.

NAPIRENDTERVEZET:

1. Határozattervezet a marosvásárhelyi köztisztasági különadó
bevezetésére és kezelésére vonatkozó szabályzat elfogadásáról.
2. Határozattervezet Marosvásárhely megye jogú város közigazgatási területi egység 2020. évi költségvetésének kiegészítéséről.
3. Határozattervezet a 2020-2021-es téli időszakra vonatkozó hóeltakarítási szolgáltatás kiszervezésének jóváhagyásáról Marosvásárhelyen sürgősségi eljárással, szolgáltatási közbeszerzéssel és a
feladatfüzet, a szervezési és működési szabályzat, valamint a típusszerződés jóváhagyásával.
4. Határozattervezet a marosvásárhelyi közlekedési szakbizottság összetételének időszerűsítéséről.
5. Határozattervezet a helyi közrendészeti szakbizottság megalakításáról.
6. Határozattervezet a tagösszetétel időszerűsítéséről a Marosvásárhelyi Városi Sportklub igazgatótanácsában.
7. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről, a vonatkozó hatás- és jogkörökkel, az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium és az Unirea Főgimnázium
igazgatótanácsába a 2020-2021-es tanévre.
8. Határozattervezet a 2009. december 17-i 481. számú helyi tanácsi határozat 1. cikkelyének kiegészítéséről és 2. cikkelyének módosításáról, amely a tömbházak energiahatékonyságának növelését
célzó építészeti megoldásokra vonatkozik.
Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában a helyi tanácsosok rendelkezésére
bocsátották.
A határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat
megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. bekezdésének 12. cikkelye értelmében lehet.
Soós Zoltán polgármester
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

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)
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)
VÁLLALOK
minőségi
építkezési
munkát, fali- és padlócsempe-lerakást,
külső-belső szigetelést, ház kulcsrakész
befejezését. Tel. 0752-317-466. (9513)
VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőfelújítást, udvartakarítást és bármilyen más munkát. Tel. 0756-796-531,
Jani. (9785-I)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(9813-I)
FESTÉST,
vakolást,
csempézést,
gipszkartonszerelést,
parkettázást
vállalok. Tel. 0749-564-921, 0771-393848. (9684)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó
szívvel
emlékezünk
BARABÁS FERENCRE, aki tizenkét éve távozott közülünk. Áldott,
szép emlékét kegyelettel őrizzük
szomorú szívünkben. Felesége,
Manyi, fia, Krisztián és lánya,
Annamária. (9828)

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)
Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élek, velem lesz fájó
emléked.
Fájó szívvel emlékezem december 2-án drága, egyetlen testvéremre, TÖKÉS ILONÁRA (NAGY)
halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Testvére, Lidia és családja. (9672-I)
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
(Juhász Gyula)
Szomorú szívvel és kegyelettel
emlékezünk
BARABÁS
FERENCZRE december 1-jén, halálának 12. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (65165-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk,
HUKA ILDIKÓ
nagyon sok diák szeretett
Ildikó nénije
november 26-án eltávozott közülünk. December 2-án helyezzük
örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön, a Vártemplom sírkertjében.
Marosvásárhelyen egy későbbi
időpontban szervezünk megemlékezést drága édesanyánknak.
Örök szeretettel fiai, Nagy Karcsi
és Nagy Zsolt, valamint családjuk. (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon, jó
szomszéd,
özv. LÁSZLÓ IRMA
hosszú, de türelemmel viselt betegség után 87 éves korában elhunyt. Temetése december 2-án
du. 2 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus temető alsó
kápolnájából.
„Aki ember volt, küzdő, tiszta
ember,
változzon át bár porladó rögökké,
az élőkben tovább él – mindörökké.”
Nyugodjon békében!
Szerettei. (9844-I)

Megrendült szívvel, mély fájda-

lommal tudatjuk, hogy a hőn sze-

retett,

drága

jó

édesanya,
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Bánatos szívvel emlékezünk a májai születésű MÁJAI REGINÁRA december 2-án,
halálának 15. évfordulóján.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!

Férje, Dénes, lánya, Melinda és családja,
fia, Attila és családja. (9784)

nagymama, testvér és rokon,
dr. KILYÉN KÁROLYNÉ
szül. SZABÓ IRÉN

drága szíve advent első vasárnapján megszűnt dobogni. Drága

testét unitárius egyházi szertartás szerint fogadja be az anya-

föld a katolikus temetőben. A
pontos időpontot a későbbiekben közöljük.

A gyászoló család. (9845-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a

drága jó nővér, jó barát, a nagyváradi születésű

dr. BOCA MARGARETA MARIA
a marosvásárhelyi

CFR járóbeteg-rendelő

fizikoterápiás főorvosa

életének 69. évében eltávozott az

élők sorából. Drága halottunk te-

metése 2020. december 4-én,

pénteken 13 órakor lesz a radnóti

városi temetőben, katolikus szer-

tartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család és öreg barátja. (9846-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett anya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós és
barát,

özv. OLÁH RÓBERTNÉ
szül. BORDÁS IRÉN
ny. tanítónő

életének 90., özvegységének 10.

évében, hosszú szenvedés után,
2020. november 29-én elhunyt.
Temetése

Marosvásárhelyen

lesz, a református temetőben,

2020. december 3-án 13 órakor,

római katolikus szertartás szerint. (p.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett, jó férj, édesapa,

nagyapa és após, a gegesi születésű

FÜLÖP ISTVÁN

hosszas betegség után életének
74. évében elhunyt. Temetése
2020. december 2-án 13 órakor

lesz a gegesi temetőben. Akik is-

merték, gondoljanak rá szeretettel. Nyugodj békében, áldott
lélek!

A gyászoló család. (9847-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj,

MATEFI IOSIF

életének 68. évében november

29-én hajnalban elhunyt. Utolsó

útjára kísérjük december 3-án,

csütörtökön a Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes!

Megtört és fájó szívvel búcsúzik

tőle szerető felesége, Maria.

(9849-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa,
nagyapa,
keresztapa,
testvér, sógor, após, apatárs, jó
barát és jó szomszéd,
LOKODI ZOLTÁN
jóságos szíve november 28-án,
életének 76. évében megszűnt
dobogni.
Drága halottunk hamvait a marosvásárhelyi római katolikus temetőben
helyezzük
örök
nyugalomra, a járvány miatt egy
későbbi időpontban.
A gyászoló család. (9852-I)
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozhatjuk
vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de
olyan jó várni, hazudni a szívnek,
hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon
szerettünk, hiányzol nekünk, de
soha nem feledünk.
Fájó szívvel búcsúzunk
LOKODI ZOLTÁNTÓL.
Lelki jó barátja és komája, Attila
és Margit, keresztlánya, Ildikó és
Jutka családjukkal együtt. Nyugodjál békében, drága Zoli!
(9848-I)
Fájó szívvel, szomorúan tudatjuk, hogy november 28-án, 83
éves korában örökre itthagyott
bennünket drága Édesanyánk, a
segesvári
özv. SZÁSZ JÓZSEFNÉ
szül. KÁDÁR IRÉN
a kedves, szerető nagymama,
mindig segítőkész anyós, testvér
és rokon. Ezúttal mondunk köszönetet mindazoknak, akik
utolsó útjára elkísérték, kedves
szavaikkal vigasztaltak, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló szerettei. (-I)
„Nincs már holnap, ennyi volt az
élet,
Sirassatok csendben, szívetekben élek.”
Mély fájdalommal, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a
szerető férj, édesapa, nagytata,
testvér, após, apatárs, rokon és
barát, a nyárádszentlászlói születésű marosvásárhelyi lakos,
volt kereskedő,
SIMON ALBERT
(BERCI)
2020. november 30-án, életének
72. évében rövid szenvedés után
elhunyt. Drága halottunk temetésére 2020. december 2-án 14 órától kerül sor a marosvásárhelyi
református temetőben.
Búcsúznak tőle: felesége, Marika, lányai, Zsófi és Eni, veje,
Laci, unokái, Dani és Rebeka.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (-I)

Isten akaratát elfogadva tudatom, hogy drága testvérem,
özv. KÖNYVES ROZÁLIA
(szül. Szabó)
csendesen megpihent. Temetése
december 3-án lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Búcsúzik tőle testvére, Ani és
családja. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki, és vigasztalódást
kívánunk Júliának a szeretett
férj, SIKÓ ÁRPÁD elhunyta
alkalmából. Ördög Károly és
családja. (9831-I)

Fájó szívvel és szeretettel
búcsúzom SIMON ALBERTTŐL.
Emléked legyen áldott, nyugalmad
csendes!
Őszinte
részvétem
a
gyászoló
családnak.
Bátyja,
Árpád.
(9843)

Megrendült lélekkel értesültünk
a pótolhatatlan barát, kolléga és
szerető keresztmama elvesztéséről. HUKA ILDIKÓ volt
tanár, köszönjük, hogy voltál
nekünk! Nyugodj békében!
Őszinte barátságod, segítő
jóindulatod, tudásod példaértékű volt.
Ezúton fejezzük ki részvétünket
a gyászoló családnak. Drága
emlékét megőrizzük a szívünkben. A Tüzes család. (sz.-I)

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Nagy Zsoltnak és családjának
szeretett ÉDESANYJA elvesztése
miatt.
Vigasztalódást
kívánunk! Az Erdélyi Magyar
Televízió
munkaközössége.
(sz.-I)

Vigasztalást kíván az Ügyes
Kezek Alapítvány minden tagja
és
oktatója
Szombatfalvi
Sándornak
és
Sanyikának
ANIKÓ néni halála alkalmával.
„Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek
szorongásában.”
(Ézsaiás 25,4) (sz.-I)

„Aki én bennem hisz, örök élete
van annak.”
(János 6,47)
Utolsó
üdvözlet
PORTIK
SZABÓ ANNA, ANIKÓNAK.
A Szülők Klubja. (sz.-I)
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LÉGY TE AZ, AKI ÖSZTÖNÖZ ÉS VÉD MÁSOKAT!

A VÍRUS ÖL. LÉGY ÓVATOS!

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.
KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

